
   
 

   
 

 
 
 

 
Velkommen til nasjonal praksiskonferanse i Fredrikstad 
19. og 20. mai 2022 
 
 

Institutt for velferd, ledelse og organisasjon ved Høgskolen i Østfold vil gjerne invitere faglige og 

administrativt ansatte som jobber med praksis innen barnevern, sosialt arbeid og vernepleie til 

nasjonal praksiskonferanse.  

 

Tid: Torsdag 19. mai kl. 10,30 – fredag 20. mai kl. 14,00 

 

Sted: Høgskolen i Østfold, Campus Fredrikstad, Kobberslagerstredet 5, 1671 Kråkerøy. Campus 

ligger en kort gåtur fra Fredrikstad sentrum. 

 

Transport: Fra Oslo S går det tog til Fredrikstad stort sett hver time, og hver halvtime i rushtiden. 

Reisen tar 1 time og 8 minutter. Fredrikstad kan også nås med buss, og det finnes flere 

ekspressbusser. Turen tar 1 time og 20 minutter. Det går også flybuss direkte fra Oslo Lufthavn 

Gardermoen til Fredrikstad.  

 

Overnatting: Det er reservert rom til deltakere av Praksiskonferansen ved Scandic City. Ved 

booking må man opplyse om at man ønsker å booke rom reservert av Høgskolen i Østfold. 

Rommene er reservert fram til 22. april. Andre overnattingsmuligheter er blant annet Quality Hotel 

Fredrikstad og Hotel Fredrikstad. Alle hotellene er i sentrum og i gangavstand til høgskolen.  

 

Program: Temaer vi vil komme innom på konferansen er Arbeidslivsportalen, digitale 

vurderingsskjemaer, tilrettelegging, skikkethet og tilskudd til praksisstudier i barnevernet (Bufdir). 

Begge dager er det satt av tid til gruppediskusjoner. Vi får også en omvisning på SimFredrikstad, 

høgskolens nye simuleringssenter.  

 

Aktivitet på ettermiddagen: Etter programmet er ferdig på dagtid på torsdagen tar vi byferga fra 

campus til Gamlebyen kl. 17,30. Der blir vi møtt av Kommandanten som regjerte i Gamlebyen på 

1700-tallet. Han tar oss med på en underholdene promenade i festningsbyen. Det blir også tid til 

en forfriskning før vi tar byferga tilbake til Kråkerøy.  

 

Kostnader: Pris for deltakelse på konferansen begge dager inkludert lunsj og kaffe/te, samt 

aktivitet og festmiddag er kr. 2.500,-. Det er også mulig å kun delta på dagtid. Frist for påmelding 

er 22. april. Påmeldingen er bindende og ikke gyldig før betaling har funnet sted.  

 

Festmiddag: Klokka 20,00 er det klart for en velsmakende festmiddag ved Restaurant Slippen. 

Vi får servert en 3-retters meny med sesongens gode råvarer. Slippen har sentral beliggenhet 

like ved høgskolen, med flott utsikt over Glomma.  

 

VELKOMMEN TIL PRAKSISKONFERANSE! 

 

 

Hilsen arrangementskomiteen, 

 

Tina Smith, Egil Lyberg, Kari Megrund og Mari Haugan 

 


