
Psykisk helse i barndommen

Fagdag/planleggingsdag for studenter og ansatte 
i barnehager, barnevern, og helsestasjoner.
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STYD kommunikasjon og Kommuneforlaget inviterer til en kombinert 
fag- og inspirasjonsdag med etterspurte og engasjerende fagfolk og 

foredragsholdere som brenner for faget sitt.



Dette er en dag for alle ansatte 
i barnehager, i barnevernet, på 
helsestasjoner og andre som jobber 
med barn i førskolealder. Fokuset er 
psykisk helse, og vi setter derfor på 
dagsordenen livsviktige temaer for at 
barna skal få muligheter til å bygge opp 
et sterkt psykisk forsvar.

Innhold
Kari Killén
Det er allmenn menneskelig å føle
Barnehagen er ikke et sted barn passes. Personalet har krevende omsorgsfunksjoner, men de har også et 
potensial for å være noe mer for barn, og særlig for de barna som har det vanskelig. Barnas relasjon til 
hverandre og til de voksne i barnehagen har avgjørende betydning for deres trivsel og videre utvikling. Et 
faglig forsvarlig arbeid i barnehagen er ressurskrevende og forutsetter tilgjengelig, regelmessig veiledning 
og konsultasjon. Men det handler om vår viktigste ressurs – barna våre. Dette forutsetter en arbeidssituasjon 
der det er anledning til at personalet kan engasjere seg positivt følelsesmessig i barna, og anledning til å 
slippe inn på seg foreldres og barns sorg, angst, håpløshet og aggresjon. 

Arne Holte
Barn og unge: De sju psykiske helserettig hetene
Landets viktigste ressurs er verken fisk, olje eller elektrisk kraft. Det er menneskene som bor her – vår sam-
lede evne til å tenke smart, regulere følelser, koordinere adferd og møte sosiale utfordringer. Kort sagt: vår 
mentale kapital – summen av hver enkeltes psykiske helse. God psykisk helse må fostres aktivt, utvikles og 
opprettholdes. I Norge er barnehagen og skolen de viktigste arenaene for dette i tillegg til familie og venner. 
Likevel, hvorvidt barn får lære om sin psykiske helse og trene den så de holder seg friske og glade, avhenger 
av hvilken kommune de bor i, hvilken barnehage eller skole de går i, og kanskje også hvilken rektor de har. Slik 
kan vi ikke ha det.

Line Melvold
Hjerterytme – trøst og til stedeværelse som medisin mot stress
Den er oppsiktsvekkende og uforståelig at de som jobber med de yngste barna i så mange år har hatt så lav 
status. Barna er helt avhengig av omsorgspersonene rundt seg, og i disse relasjonene er omsorg, kjærlighet 
og varme grunnleggende for god kognitiv og emosjonell utvikling. Det kan være mange meningsytringer 
om at barn blir tøffe ved å herdes, og at det er sunt og naturlig å måtte tåle motstand og kritikk i tidlig 
alder. Kunnskapen og forskningen viser derimot det motsatte, nemlig at det er direkte skadelig for hjernens 
utvikling hvis barn ikke er trygge i sine omgivelser og trygge sammen med sine omsorgspersoner. Livsrytmen 
til barna har endret seg i takt med samfunnsutviklingen, og det er viktig at vi forstår hvordan dette preger 
barnets hverdag, og hva vi kan gjøre for å hindre en utvikling i feil retning.



Dr.philos. Kari Killén tok doktorgrad 
med avhandlingen «Omsorgssvikt og 
barnemishandling» (Kommuneforla-
get 1988). Hun er utdannet sosionom 
med videreutdanning i barne- og 
ungdomspsykiatrisk behandling i USA 
og England (M.A psyk.soc.). Kari Killén 
underviser, veileder og gir konsulta-
sjon både i Norge og internasjonalt. 
Hun har klinisk erfaring fra arbeid 
i barne- og ungdomspsykiatrien, 
familierådgivning og voksenpsyki-
atrien, og hun har vært sakkyndig 
i barnevernssaker. Hun har skrevet 
mange fagbøker, hvorav de tre siste 
er oversatt til flere språk. Kari Killén 
har vært president i The International 

Society for Prevention of Child Abuse 
& Neglect (ISPCAN) og fikk i 2002 
den internasjonale prisen Distingu-
ished Career Award for Service and 
Contribution to the Prevention of 
Child Maltreatment. I 2013 mottok 
hun Kongens fortjenestemedalje. 
Hun er forsker emeritus med profes-
sorkompetanse ved Norsk institutt 
for forskning om oppvekst, velferd 
og aldring (NOVA), med samspill og 
tilknytning som forskningsområde. 
Hun arbeider for tiden med opplæring 
og metodeutvikling overfor foreldre 
og barn med rusmiddelproblemer og 
andre alvorlige psykososiale belast-
ninger.

Arne Holte er professor i helsepsy-
kologi ved Universitetet i Oslo, nest-
leder i Psykologiforbundet, tidligere 
assisterende direktør, fagdirektør for 
psykisk helse og divisjonsdirektør for 
psykisk helse samme sted. Holte har 
vært professor i klinisk psykologi ved 
Universitet i Tromsø, professor i medi-
sinske adferdsfag ved Universitetet 
i Oslo, leder av Forskningsrådet ved 
Forskningsinstituttet Modum Bad, 
programsensor for profesjonsstudiet 
i psykologi ved Universitetet i Bergen, 
psykoterapeut, familieterapeut, skole- 
og kommunepsykolog. Han har vært 
visiting professor ved flere steder i 

utlandet og er en av grunnleggerne 
av den europeiske standarden for 
psykologutdanning i Europa. Holte 
har redigert flere bøker, publisert 
140 vitenskapelige artikler, flere 
titalls kronikker og debattartikler og 
veiledet et stort antall doktorgrader. 
For tiden arbeider han med befolk-
ningsrettede strategier for å fremme 
psykisk helse og forebygge psykiske 
lidelser i Norge og under EØS-avtalen 
som rådgiver for til Estland, Slovenia, 
Tsjekkia, Ungarn og Portugal. Holte er 
forfatter av «Psykisk helse som global 
utfordring (NORAD). Han ble tildelt 
med den Store Psykologprisen 2012. 

Line Melvold er eier og daglig 
leder av STYD kommunikasjon AS 
der hun jobber som foredragsholder, 
veileder og samtalepartner. Melvold 
har jobbet i ulike barnehager i 15 
år som barnehagelærer, styrer og 
virksomhetsleder. Hun har også 
jobbet som høgskolelektor ved HSN. 
Nå jobber hun daglig med lederutvi-
kling og dilemmatrening for ledere 
i hele landet og kompetanseheving 
for barnehagepersonell. Melvold er 

brennende opptatt av profesjonalitet 
i relasjoner til barn og hvordan barne-
hagelærere må utvikle sitt eksplisitte 
fagspråk. Hun tar utgangspunkt i 
blant annet emosjonell intelligens og 
profesjonsetikk når lederne skal lære 
å lede seg selv. Hun er utdannet bar-
nehagelærer, er sertifisert som Marte 
Meo-terapeut og har skrevet master-
oppgave om voksnes profesjonalitet i 
relasjoner til barn. Hun er også aktuell 
med flere fagbøker for barnehagen. 

Om bidragsyterne



FELLESSKAP               FAGLIG INPUT               INSPIRASJON               REFLEKSJON

Et samarbeid mellom STYD kommunikasjon 
AS og Kommuneforlaget

Det er bevertning hele dagen og deilig lunsj i flotte lokaler.

Pris pr. deltaker: 1.200,-

Ta kontakt hvis hele personalgrupper reiser sammen.

Påmelding til line@styd.no innen 01.06.17.

NB! Vær tidlig ute hvis dere ønsker plass.

Hjertelig velkommen til en innholdsrik dag med dagsaktuell fagkunnskap. 
Denne dagen kan dere ikke gå glipp av!  

Oslo 18. august UBC Oslo kl. 09.00–15.00

Haugesund 18. september Edda kino kl. 09.00–15.00

Bergen 10. november Thon Hotel Airport kl. 09.00–15.00

Hvor og når?


