
 Sted: Chateau Neuf
  Tid: Onsdag 29. november klokken 18.00 til 20.45

INVITASJON TIL DIALOGMØTE FOR FORELDRE 
MED TEMA UTENFORSKAP OG EKSKLUDERING 

Bo- og dagtilbud
Oslo kommune

SaLTo i Oslo vest regionen inviterer til dialogmøte om utenforskap og  
ekskludering. SaLTo er samarbeidsmodellen til Oslo kommune og Oslo  
politidistrikt for å forebygge kriminalitet og rusmisbruk blant barn og unge. 

Mer om SaLTo: www.oslo.kommune.no/politikk-og-adminis-
trasjon/prosjekter/salto-sammen-lager-vi-et-trygt-oslo

MER OM TEMAET: Kan våre holdninger til an-
dre mennesker og hvordan vi håndterer de som er 
annerledes påvirke våre barn og unge? Kan  
negative og uønskede holdninger fra voksen- 
verdenen materialisere seg i hatefulle ytringer og 
holdninger, og resultere i ekskludering av enkelt- 
individ og grupper i det virkelige liv og på nettet?
 - Vi ønsker å gi foreldre kunnskap om hva 
utenforskap og ekskludering er, og hvordan vi 
som voksne kan møte barn og unge som føler 
seg utenfor. Målet er at foreldre skal føle seg 
motivert til handling, sier Sara Kløverød  
Adolphson, SaLTo-koordinator i Bydel Ullern.  

SAMMEN MED SaLTo-koordinator Isabel 
Mühleisen Ojo i Vestre Aker, Pia Morønning 
Fossum i Nordre Aker og Isabel Espinoza i 
Frogner er hun ansvarlig for foreldredialogen. 
Temakvelden er en av tre fagdager i regi av 

SaLTo Oslo vest med utenforskap og ekskludering 
som tema. De to andre målgruppene er fagansatte i 
bydelene og ungdom. 

Fagpanel: 
SaLTo har invitert fagpersoner med ulik bakgrunn 
for å belyse utenforskap og ekskludering: 

 Barnevernspedagog, forfatter/illustratør 
 og artist Touraj Keshtkar- bedre kjent som Tooji

 SaLTo- koordinator i Bydel Nordre Aker, Pia M. 
 Fossum

 Førsteamanuensis ved Høgskolen i Sørøst-Norge 
 Moses Deyegbe Kuvoame

 Ragnhild Jansen fra Barnevakten.no 
 Politiet

Målgruppe: 
Foreldre og pårørende til barn fra 6. klasse på barne-
skolen til 3. klasse på videregående skole. 



Har du spørsmål om tema eller arrangement, ta 
kontakt med SaLTo-koordinator i Bydel Ul-
lern sara.adolphson@bun.oslo.kommune.no/ 

Meld deg på innen 27. november: tjenester.oslo.kommune.no/ekstern/arrangement/bestilling/bestilling.
aspx?Arrangement=34d76be3-8a15-4d65-a259-58a77b50f628

Kontaktinformasjon: 

Påmelding:

Tooji
Barnevernspedagog, forfatter/
illustratør og artist
«Jeg gleder meg til dette, og synes 
det er et viktig og spennende 
opplegg å bli med på».

Pia M. Fossum
SaLTo koordinator bydel Nordre 
Aker. Adjunkt og etterutdanning 

innenfor veiledning og coaching.
Har jobbet 18 år med barn og 
unge innenfor kultur, fritid og 
forebyggende arbeid fra forskjelli-
ge bydeler i Oslo.

Moses Deyegbe Kuvoame
Førsteamanuensis ved Høgsko-
len i Sørøst-Norge, Sosiolog og 
ungdomsarbeider, grunnlegger 
av og daglig leder for Center for 
African Mental Health Promo-
tion and Cultural Competence 
(CAMPCOM). Doktorgrad fra 
institutt for kriminologi og retts-
sosiologi ved juridisk fakultet, 
Universitetet i Oslo. 
Mange års erfaring fra Uteseksjo-
nen i Oslo med prosjektutvikling 

og ressursfokusert forebyggende 
arbeid blant marginalisert og ga-
teorientert etnisk minoritetsung-
dom. Han ble tildelt Benjamin 
Hermansens Hederspris i 2006 
for dette arbeidet. 
 

Ragnhild Jansen 
ved Barnevakten.no
Barnevakten er en foreldreorga-
nisasjon som gir råd om barn og 
medier. Visjonen er at barn og 
unge skal kunne bruke digitale 
medier på en trygg og bevisst 
måte. De besøkte over 380 barne- 
og ungdomsskoler, og møtte 
54.000 elever og foreldre sist 
skoleår. www.barnevakten.no         

95298326 eller SaLTo-koordinator i Bydel Vestre 
Aker  isabel.ojo@bva.oslo.kommune.no/  95150020.  

  Deltakere

Oslo kommune


