
EMR 
psykososialt miljø 
i folkehøgskolen

TRØNDERMØTET 2017 | SKOGN FOLKEHØGSKOLE



Tema: 
   

  EMR og psykososialt miljø i folkehøgskolen: 
 
  Det psykososiale miljøet er en vesentlig miljøfaktor for å 
   kunne komme noen vei. En elev som er «bortskjemt» eller 
   har sluppet å ta ansvar for det praktiske, og/eller bidra til det 
   sosiale miljøet – dette er en bjørnetjeneste, og man trenger    
  å bli sparket litt bak for å skjønne at man er deltager – og  
  ikke observatør. Miljøfaktorene i samfunnet for øvrig har  
  forandret seg radikalt de siste 30 årene. Hvordan påvirker  
   egentlig 4-5 timer skjermaktiviteter daglig ungdommene  
  våre? Har dette følger for hvordan kropp, sinn og  
  næringsinntak fungerer? 
 
  Mestring i det sosiale miljøet 
  Mestring i det faglige miljøet  
  Mestring av egen personkraft
   
  - stikkord på Skogn folkehøgskoles Trøndermøte 2017. 
 
 

Info: 
  Send påmeldingsliste med navn og stilling på alle deltakere    
  til kontor@skognfhs.no innen fredag 6. oktober 
 
  Ta med håndklær, laken, putevar og sovepose.  
  Ta også med noen klær og sko du ikke er redd for å skitne ut :-)
  Ved spørsmål, ring oss gjerne på tlf 74085720 
 

 
   
  
 



Program: 
  

 MANDAG: 
 

  10:00  Ankomst og innkvartering 
  11:30  LUNSJ 
  12:30  Åpning av Trøndermøtet 
  14:00  Fysisk aktivitet, ro og konsentrasjon | Lars Waade 
  16:45  Fysisk aktivitet eller egentid 
  18:00  MIDDAG 
  20:00 Hopeless homoes | Gene Edgerton 
   
 
 

 TIRSDAG: 
 

  08:00  FROKOST 
  09:00  Morgenyoga - en god start på dagen 
  09:30  Med rene ord om svart humor og EMR | Sven Svebak 
  12:15 LUNSJ 
  13:30  35 år i folkehøgskolen | Svein Hamland 
  14:45  Informasjon fra Folkehøgskoleforbundet og 
    Informasjonskontoret for folkehøgskolen 
  16:00  Den gyldne sko - en tradisjonsrik og ærefull kappestrid 
  20:00 FESTMIDDAG 
  21:00 Dans 

 

 ONSDAG: 
 

  08:30  FROKOST 
  09:30  Morgensamling med Torshus 
  10:00  Parallelle sesjoner med ulike tema 
  11:45 Felles avrunding og avskjed 
  12:00 Lunsj og avreise 
 
 
 



Foredragsholder: 
 
Sven Svebak er cand. psychol. (1970) og  
dr. philos. (1982). Han var ansatt på Det psykolo-
giske fakultet ved Universitetet i Bergen i 26 år til 
han sluttet som professor i psykologi i 1994 for å 
bli professor i medisin ved Det medisinske  
fakultet i Trondheim (NTNU). Han var også pro-
fessor i psykologi (bistilling) ved Høgskolen i 
Nord-Trøndelag i 14 år fra 1996. 

Hans forskning omfatter mestring av  
belastningslidelser og sammenhenger mellom 
sans for humor, stress og helse. I 2000 ga han ut 
boka Forlenger en god latter livet? (Fagbokfor-
laget, Bergen). Det er en populærvitenskapelig 
fagbok for alle som arbeider med mennesker. 
Han har publisert ca 200 vitenskapelige rappor-
ter, de fleste i internasjonale tidsskrifter og 
fagbøker, og han har betydelig erfaring med  
populærvitenskapelig formidling gjennom ca 
2500 kurs og foredrag i Norge.

 

SVEN SVEBAKK



Foredragsholder: 
 
Svein Hamland er utdannet kokk, og var  
utsett til å ta over familiehotellet. Det ble imidler-
tid lærerskole og Blaker og noen år i vanlig skole 
før han fant folkehøgskolen. 

Svein er en av dem som tør å tenke nytt, og har 
klare ideer om hva folkehøgskole er. Han har 
startet mange linjer, og vært med på en rivende 
utvikling av skoleslaget. Svein tar oss med på 
en reise gjennom 35 år i folkehøgskolen, med et 
skråblikk på elever, opplegg, samfunnsendringer 
og hverdagslivet – her kommer det historier som 
er selvopplevd, og til tider uvirkelige.

 

SVEIN HAMLAND



Foredragsholder: 
 
Gene Edgerton kommer fra USA og var elev 
ved Skogn folkehøgskole i 1989/90. Han har 
jobbet på Skogn folkehøgskole siden november 
2014. Han har tatt en solid utdannelse i USA som 
styrker skolen både faglig og sosialt. 

I tillegg har Gene utstrakt kulturforståelse og  
erfaring fra mange kulturer rundt omkring i  
verden. Han har besøkt over 40 ulike land og  
jobbet omkring 10 år i bl.a. Sør-Korea, Oman, 
Ukraina, Tyskland, Thailand og Afghanistan.  
 
Hans CV inneholder for øvrig variasjoner fra å 
være Intercultural Trainer og storyteller til  
programleder. Han tror at historiefortelling er 
et kraftfullt verktøy for å styrke fantasien, og 
gjennom dette, kan empati blomstre. Han liker 
å fortelle historier av ulike sjangere og kulturelle 
bakgrunner.  

 

GENE EDGERTON
• Bachelor i reklame,  

University of North Dakota, 
1991 

• Bachelor i norsk kultur  
og språk,  
University of North Dakota, 
1991 

• Teaching Certification, 
English as a Second  
Language (ESL),  
University of North Carolina 
1995 

• Master of Education  
(mastergrad),  
Teaching English to  
Speakers of Other  
Languages,  
University of North Carolina, 
1995 

• Master of Arts (mastergrad) 
i Storytelling,  
East Tennessee State  
University, 2003



Foredragsholder: 
 
Lars Waade er masterutdannet innen idrett og 
friluftsliv. Han har jobbet i forsvaret, grunnskole, 
spesialskole, høgskole og er nå rektor på Skogn 
folkehøgskole. 

Han har et fokus på miljøskiftene som har skjedd 
gjennom de siste tiårene, og er spesielt interessert 
i hvordan menneskene interagerer med miljøet. 

Lars vil sette fokus på de enkleste miljøfaktorene, 
som så lett glemmes i en verden av diagnoser og 
støtteordinger. 

Publikasjoner:
Masteroppgave «Kan man springe fra uroen»
Bok medforfatter «Læringsvansker»
Bok medforfatter «NTNU, festskrift for Ivar A. Bjør-
gen»

 

LARS WAADE
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