
Hva er det 
med Michael?

Kompetansehevingskurset

”Hva er det med Michael?”
20. september 2017, Oslo. Fra 08.30 til 15.30.

Arrangør: Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, PsykOpp

Målgruppe: Skoleledelse, lærere, rådgivere, sosiallærere, helse-
sykepleiere, PPT og andre yrkes grupper som arbeids mot elev-
gruppen i ungdomsskole og videregående opplæring.

www.psykopp .no



Kompetansehevingskurset «Hva er det med Michael?» er et kurs 
med mål om å heve vår kompetanse på gutters psykiske helse. 
Hvordan forstå gutters adferd, følelser og uttrykk? 
Hvordan reagerer  gutter på stress og livsbelastninger?
De siste årene har en blitt mer bevisst på at flere og flere gutter 
faller ut av skolesystemet og ikke finner sin plass i samfunnet. Det 
er nå kommet frem et klart behov for å øke kompetansen vi har 
om gutters psykiske helse bl. a i NOU rappporten: ”Nye sjanser 
– bedre læring — Kjønnsforskjeller i skoleprestasjoner og utdan-
ningsløp”. 

Vi tilbyr derfor et kurs med spesifikk fokus på å prøve å forstå 
gutta slik at de kan få samme mulighet som resten av samfunnet 
til å utvikle seg, bruke sine ressurser og bidra.

KURSDAG
Fredag 20. september 2019

STED
”Helt Sentralt” Strandgata 19, 0152 Oslo

KURSLEDERE
Melanie Ekholdt Huynh 
Ingen kursavgift. Deltakerne får kursmateriell, kaffe/te og lunsj.

PÅMELDING
Påmelding skjer elektronisk på www.psykopp.no/arrangementer
Vær ute i god tid med påmelding.
Påmelding under motto: Den som kommer først til mølla...

KURSARRANGØR
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning
Praktiske spørsmål om kurset rettes til elin@psykopp.no 
tlf. 51 93 88 00 mobil 948 22 467



Hva er det med Michael? Hvordan forstå gutta? 

08.30 til 09.00 Registering/kaffe

09.00 til 09.05 Velkommen

09.05 til 10.00  Lærerens betydning for gutters psykiske helse.  
 Hva kan Michaels historie lære oss?
 v/ barne -og ungdomspsykiater Melanie Ekholdt 

10.00 til 10.15  Fruktpause

10.15  til 11.00 Gutters sårbarhet og læring 
 fortsetter v/ spes. ped.

11.15 til 12.00 Gutters sårbarhet og læring v/ spes. ped.

12.00 til 12.45 Lunsj

12.45- 13.30 Hva er det med David? 
 Gutters psykiske helse 
 – utagerende uro v/ psykolog spes.

13.45 til 14.30 Hva er det med Oscar? 
 Tilbaketrekning- hva er på spill? 
 v / barne- og ungdomspsykiater

14.45 til 15.30 Den betydningsfulle andre. 
 Hvem var der for Michael? For David? For Oscar? 
 Hvordan kan lærere  og andre voksne være gode  
 veiledere/mentorer for unge gutter som strever.
 
 En ung mann intervjues av psykologspes.



Hva er det 
med Michael?

”Hva er det med Michael?” 
Kompetansehevingskurs i regi av 
Stiftelsen Psykiatrisk Opplysning, 
Kirkegt. 40, 4006 Stavanger.


