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	Material: 32615
	Personal: 0
	Administration: 
	Utgifter totalt: 
	Ort och datum: Oslo, 06.04.22
	Namnförtydligande: Camilla Pedelino Ek
	Adress: Torggata 1
	Postadress och land: 0181 Oslo, Norge
	Telefon och fax inklusive landskod: +47 45255240
	Namnförtydligande_2: Øyvind Sandve
	Organisation_2: Juvente
	Adress_2: Torggata 1
	Postadress och land_2: 0181 Oslo, Norge
	Telefon och fax inklusive landskod_2: +47 91652016
	Projektnamn: dnr 2020-033, Livsmestringskonferansen 2020, 31.01.20-01.06.22
	Organisation: Juvente866968462
	Syfte och Mål: Prosjektets mål var å arrangere en Livsmestringskonferanse for 100 ungdomsskoleelever og 20 voksne ressurspersoner (lærere, helsesykepleiere, miljøarbeidere e.l.). Dette for å gi skolen mulighet til å drive likepersonsbasert livsmestringsarbeid, og for å søre for at forebygging av rusmiddelbruk blir en del av skolens arbeid med temaet. Konferansens skulle øke deltagernes kompetanse om ulike livsmestringstemaer. Deltagerne skulle etter konferansen sitte igjen med en verktøykasse med praktiske tiltak som de kunne iverksette på sine skoler- og nærmiljøer, slik at de bidrar med bedre oppvekstmiljø. Dette mener vi å ha oppnådd.I søknaden oppga vi at materiellet skulle utvikles sammen med Ungdom Mot Narkotika (UMN) og Juba. I virkeligheten utviklet vi selv materiellet, hvor Juba og UMN i tillegg til en rekke andre organisasjoner og ressurspersoner (som arbeider med ungdommer i skolen eller konfirmasjonsundervisning) bidro med sine tilbakemeldinger. Deltagerne fikk opplæring i tre utvalgte øvelser fra dette materiellet, i tillegg til tilgang til det fulle materiellet – ressurshefte og e-læring på www.opptilmeg.no.Konferansen skulle i utgangspunktet arrangeres april 2020, men som følge av Covid-19 ble konferansen utsatt til mars 2022. 
	Tänkta aktiviteter: Februar/ Mars: Utsendelse av informasjon om konferansen til skolerStarte utviklingen av ressursmateriell til bruk i skolenSkolebesøkUtsending via Subject AidProgram, forelesere.Registrere påmeldinger.April: Ferdigstillelse av detaljer, endelige avtaler. Gjennomføring av konferansenMai: Evalueringsskjema til skolene, oppfølging av skolenes lokale arbeid.Juni: Sluttevaluering.
	Aktiviteter: 632377
	Förväntat resultat: 1.Gjennomføring av konferansen (med gode prosesser og høy kompetanse i formidlingen).2.Mulighet til å plukke ut og velge foredrag / workshops på konferansen som kan settes sammen til tiltaksplan på egen skole.3. Eget løp for lærere og voksne ressurspersoner på skolene.4. 100 deltakere, og 20 ledere/ lærere fra minst fire fylker (maksimalt to elever pr. klasse, minst én lærer/ ledsager pr. 5 elever)5. Digital spredning av enkelte foredrag på samtlige samarbeidsorganisasjoners digitale kommunikasjonsflater, tilgjengeliggjort for skolene. • Oppfølging av tematikken på Juventes LaOssSnakkeOm nettside, podcast og wiki, samt formidlingsflatene til undervisningsprogrammet Kolon.6.Gode evalueringsresultater fra deltakerne (operasjonaliseres ved utforming av spørreskjemaer).7. Opplevd effekt på livsmestringsarbeidet hos deltakende skoler8. Utvikling av basishefte med tiltak som kan iverksettes gjennom ung-til-ung på egen skole.
	Resultat: 664 992
	Inte genomfört: Vi gikk bort fra digital spredning av enkelte foredrag på ulike kommunikasjonsflater. Dette fordi Juvente sin nettside, podcast og wiki LaOssSnakkeOm ikke lenger er i bruk. Undervisningsprogrammet Kolon har blitt revidert og skiftet navn til Opptilmeg. Deler av undervisningsprogrammet fra Opptilmeg ble brukt under konferansen, deltagerne har tilgang til det fulle materiellet på nettsiden www.opptilmeg.no, i tillegg til fysiske ressurshefter delt ut under konferansen.
	Positivt: Det er tydelig at det er et stort marked for Juvente sin Livsmestringskonferanse. Vi fikk enormt gode tilbakemeldinger fra både deltagere og foredragsholdere. Hele 11 av 12 skoler ønsker å delta på neste års konferanse. Opplevelsen var at eget foredragsløp for voksne og et for ungdommer fungerte bra, samtidig som at det var positivt med noen få felles foredrag under dagen. Tematikken traff både ungdommer og voksne godt. Foredragsholderne var enormt dyktige og gode på å formidle til målgruppen. Vi valgte under foredrag å la elevene sende inn spørsmål anonymt via Mentimeter. På den måten var det lav terskel for å stille spørsmål og vi skapte dermed en arena hvor de kunne spørre om vanskelige tanker og problemer uten å føle seg dømt. Materiellet elevene fikk opplæring i er lett å implementere i skolen. De fikk reflektert og gjort oppgaver i grupper, noe som forsterket det de lærte. Det var også positivt at hver skole fikk tid til å legge en plan for hvordan de skulle ta materiellet i bruk, slik at de reiste hjem fra konferansen med en plan for ung-til-ung-arbeidet. Ungdommene uttrykte at det de lærte var meget relevant og at de så frem mot å dele all kunnskapen med sine medelever. Vi la opp til sosialt program på kvelden hvor elevene måtte samarbeide på tvers av skoler. Dette førte til at elevene ble kjent med andre enn de de reiste med og fikk god kontakt med de andre deltagerne på Livsmestringskonferansen. Hele 93% av ungdommene sier de fikk nye venner under konferansen. Vi opplevde det som positivt å arrangere konferansen på et konferansehotell. Dette skapte profesjonelle rammer rundt konferansen, som førte til at både voksne og elever tok dagene og innholdet på alvor. Deltagerne fikk i tillegg en god opplevelse utover det å lære. Det at hotellet stod for alt av mat gjorde det lettere for arrangør å legge arbeidskraften i andre viktige områder under konferansen, som f.eks. å skape en positiv opplevelse for deltakere og foredragsholdere.Det var et positivt samarbeid med SubjectAid rundt promoteringen av konferansen. Flere av skolene fikk informasjon om konferansen gjennom deres kanaler og meldte seg på som følge av deres nyhetsmail om Livsmestringskonferansen. Vi har allerede avtalt med SubjectAid at de vil markedsføre neste års konferanse. Vi vil da være tidligere ute med invitasjonene til skolene.  
	Negativt: Vi tar med oss mange erfaringer fra Livsmestringskonferansen 2022. Når det gjelder informasjonsflyt har vi etterkant blitt gjort obs på at vi masseutsendte invitasjoner via mail, noe som mest sannsynlig førte til at mange av invitasjonene havnet i søppelpost. Mange av invitasjonene kom derfor ikke frem til skolene, noe som førte til at mange av skolene ikke fikk mulighet til å delta på konferansen. Vi har også fått tilbakemeldinger på at det fantes lite informasjon på nett. Vi vil derfor til neste konferanse jobbe med å utvikle en god nettside som vi kan lede potensielle deltagere inn i. Deltagerne ga respons på at de syntes det var for fullt program, vi vil derfor justere dette til 2023.En skole stilte med 1 lærer og 12 elever. Dette ga på flere utfordringer i forhold til ro og orden, både på dag og kveldstid. Det er derfor viktig neste år med strammere regler i forhold til antall elever per lærer.
	Tidsperiod: 31.03.2022-25.05.2022
	Budget aktiviteter: 391 400
	Budget material: 46 000
	Budget Personal: 20 000
	Budget Administration: 
	Budget Utgifter totalt: 
	Budget Resultat: 457 400
	Utfall Egen ekonomisk insats: 
	Utfall Annan finansiering: 
	Utfall Inkomster totalt: 550 000
	Utfall Bidrag fran andra: 
	Utfall Ansokt bidrag: 100 000 SEK
	Budget Ansokt bidrag: 245 000 SEK
	Budget Bidrag fran andra: 
	Budget Egen ekonomisk insats: 212 400
	Budget Annan finansiering: 
	Budget Inkomster totalt: 457 400
	Budget Ovrigt: 
	Ovrigt: 
	Organisation1: Juvente
	Genomförda aktiviteter: Vi startet prosessen med utviklingen av ressursmateriellet til bruk i skolen våren 2020. Grunnet pandemien fikk vi først gjennomført skolebesøk høsten 2021. Vi sendte ut invitasjoner til konferansen i januar fra Juvente, og via SubjectAid i februar. Påmeldingen åpnet ved utsendelse av invitasjon. Vi gjennomførte konferansen, 16.-18.mars, 2022 med totalt 88 deltakere, hvorav 16 voksne og 70 ungdomsskoleelever. Det var flere påmeldte, men som følge av sykdom meldte noen skoler avbud samme dag som konferansen startet. Istedenfor å sende ut evalueringsskjema i etterkant valgte vi at deltagerne fylte ut digitale skjemaer ved konferansens avslutning. Vi er godt i gang med sluttevalueringen og den vil være ferdigstilt i starten av juni.
	Uppnått Resultat: Vi har gjennomført konferansen med gode resultater og tilbakemeldinger. Hele 92% av de voksne deltagerne oppgir i evalueringsskjemaet at de ønsker å delta med deres skole på neste års konferansen (11 av 12 skoler), i tillegg opplevde 100% av de voksne innholdet som nyttig og relevant. Hele 96% av ungdomsskoleelevene oppgir at de lærte mye nytt under konferansen. Vi gjennomførte konferansen med parallelle løp – et foredragsløp for ungdomsskoleelevene og ett for de voksne deltagerne. Vi fjernet muligheten for å plukke ut foredrag/workshop, da det var mer kostnadseffektivt å gjennomføre med ett opplegg for ungdommer og ett for voksne. Derimot fikk både elever og voksne bli kjent med ulike verktøy for å selv skape en tiltakspakke på sin skole. I programmet ble det satt av en bolk hvor skolene samlet seg for å legge en plan for livsmestringsarbeidet på sin skole. Deretter ble de ulike planene delt i plenum for utveksling av ideer mellom skolene. Det ble utviklet et basishefte med tre øvelser fra modulen Ungdom og alkohol fra undervisningsmateriellet Opptilmeg. I tillegg til øvelser rundt temaet rus var det også øvelser og innføring i gruppeledelse og det å lede refleksjonstenkning i gruppe. 
	Övrig information: Prisene for konferansehotell ble mye høyere enn prisen vi opprinnelig fikk i 2020. Dette er fordi prisene for konferansehotell har steget som følge av pandemien. 
	E-post_2: osandve@juvente.no
	E-post: camilla@juvente.no


