
Gutter på randen – av klasserommet

Guttas Campus er en to ukers 
intensiv læringscamp med  
oppfølging på mentorsentre  
i halvannet år etter campen.  

Målgruppen er gutter i 9. klasse 
som opplever skolen som  
utfordrende, og som ønsker å 
styrke seg faglig og sosialt før de 
begynner på videregående skole.

HVA ER GUTTAS CAMPUS?

Konferansen retter søkelyset mot en sentral samfunnsutfordring i Norge:  
Altfor mange unge gutter faller ut av skole, arbeids- og samfunnsliv. 

Gjennom innlegg fra fagpersoner fra ulike fagområder, og ikke minst fra gutta  
selv, skal vi belyse: 

 3 Hvorfor er det flest gutter som har disse utfordringene? 
 3 Hva er konsekvensene av dette?
 3 Hva kan vi gjøre med det? 

...og hvordan går det med de som har vært med i Guttas Campus? Hva mener 
gutta selv om hva de trenger? 

Målet med dagen er å fremme faglige innspill og drøfte konstruktive  
tilnærminger til arbeid med gutter som står i utfordrende situasjoner.
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CLARION HOTEL THE HUB OSLO / 08.09.21
KONFERANSEN

https://youtu.be/4Rl7Y62v0cw


• Åpning  
v/ H.K.H Kronprins Haakon  

• Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner  
v/ Martin Flatø, forsker PhD, Folkehelseinstituttet  

• Hva virker for gutta?  
v/ Terje Ogden, seniorforsker ved Nasjonalt  
utviklingssenter for barn og unge 

• Utenforskap – røtter, konsekvenser og mulige løsninger  
v/ Ivar Frønes, professor emeritus, Universitetet i Oslo 

• Omkostninger for samfunnet og den enkelte  
v/ Arne Holte, professor emeritus i helsepsykologi,  
Universitetet i Oslo 

• Unge voksne som verken går på skole eller jobber:  
Hvem er de og hva sier de?  
v/ Gro Hilde Ramsdal, førstelektor ved Institutt for  
vernepleie på Universitetet i Tromsø 

• Hva har vi gjort, hva har vi lært og hva har vært lurt?  
v/ Guttas Campus 

• Snakk for deg sjøl  
v/ Rebekka Brox Liabø, kulturarbeider, 
dramapedagog og forfatter 

• Barns oppførsel og motivasjon – voksnes ansvar  
v/ rektor Trond Nilsen, Lofsrud ungdomsskole 

• Skråblikk på oppvekst  
v/ Leo Ajkic

KONFERANSEPROGRAM:

INFO:
The Hub gir 

10% rabatt på 
overnatting

kode: 
guttas21

TID: 8. september 2021 kl. 09.00 – 15.30 (registrering fra kl 08.00)   
STED: Clarion Hotel The Hub, Oslo  
PRIS: Deltaker kr 1950,-, student kr 950,-
PÅMELDINGSFRIST: 15.08.2021  
PÅMELDING: https://axacoair.se/go?Hw073QZj
KONTAKT: konferanse@guttascampus.no
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Takk for støtte til arrangementet:

guttascampus.no

https://www.nordicchoicehotels.no/transformation/?hotelId=90023&roomId=ND
https://axacoair.se/go?Hw073QZj
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