
 

 

Invitasjon til DEMBRA-konferansen 
 

Å ha en stemme: Skolens arbeid med demokratisk beredskap og 
inkludering som forebygging av gruppefiendtlighet  
 
Torsdag 15. oktober 2015, 09.00 – 16.30 

Håndverkeren Kurs- og konferansesenter, Rosenkrantzgate 7, Oslo 

 
Hvordan kan skolen motvirke gruppefiendtlighet og udemokratiske holdninger? Hvordan fremme demokrati 

og inkludering? Målet for konferansen er å skape en plattform for diskusjon om relevant forskning og praktiske 

erfaringer omkring skolens arbeid med forebygging av udemokratiske holdninger. I tillegg til eksterne 

foredragsholdere vil et utvalg av Dembra-skoler dele sine erfaringer fra prosjektet.  

Konferansen vil være relevant for alle som interesser seg for hvordan man kan møte gruppefiendtlighet i 

skolen (skoleeiere, skoleledere, lærerutdannere, lærere, minoritetsrådgivere m.fl.). 

Les mer om DEMBRA her. 

 

PROGRAM 

I. Innledning 

9.15 – 9.30 

Presentasjon av konferansens program 

Peder Nustad (HL-senteret) 

 

II. Diagnose 

9.30 – 10.00 

Forebygging av gruppefiendtlighet som en del av skolens samfunnsmandat 

Inga Bostad (Norsk senter for menneskerettigheter – UiO) 

 

10.00 – 10.30  

Skolen som fordoms- og forebyggingsarena? 

Åse Røthing (Høgskolen i Oslo og Akershus) 

 

10.45 – 11.00 

Pause 

11.00 – 11.20 

Innlegg av statsråd Torbjørn Røe Isaksen 



   

  

III. Konsepter og arbeidsmåter 
 

11.20 – 11.45 

Dembra – en tilnærming til skolens helhetlige arbeid med å forebygge gruppefiendtlighet gjennom 

demokrati og inkludering 

Peder Nustad/Claudia Lenz (Det europeiske Wergelandssenteret) 

 

11.45 – 12.00 

Brandbu ungdomsskole og Jordal skole presenterer sin motivasjon til å delta i Dembra  

 

12.15 – 13.00 

Lunsj 

 

13.00 – 14.00  
Å utdanne for kompetent deltagelse i det demokratiske uenighetsfelleskapet 
Lars Laird Iversen (Det teologiske Menighetsfakultetet) 
 
Eknes skole presenterer sitt Dembra arbeid 
 

14.00 – 15.00 
Flerkulturell utdanning for demokratisk deltagelse 
Heidi Biseth (Høgskolen i Buskerud og Vestfold) 
 
Groruddalen skole presenterer sitt Dembra arbeid 
 

15.00-15.15 
Pause 
 

15.15 – 16.15 
Hva virker? Erfaringer fra prosjektet «Värdegrund och likabehandling i teori och praktik» 
Tommy Eriksson (Skoleverket Sverige) 
 
Løkenåsen skole presenterer sitt Dembra arbeid 
 

16.15 – 16.30 

Oppsummering 

 


