Program onsdag 21. april 2021, 09:00 – 15:00
08:30

Ankomst

09:00

Åpning med statsminister Erna Solberg

09:10

Hilde Selvikvåg
Hilde Selvikvåg har på kort tid oppnådd stor suksess
med Spellemannsnominasjon av debutalbumet, «Slepp
meg fri» (2015) og det fengende andrealbumet,
«Fanga heile verden» (2018), hvor over halvparten av
låtene ble radiolistet. Med poplåter som «Karusell»,
«Indie» og «Fryd» har hun sneket seg inn i manges
hjerter og vist at hun er en unik artist og låtskriver som
våger å gå sine egne veier. Ektefølt og nært formidler
hun tekstene sine på klingende jærdialekt.

09:25

Vårt samfunnsansvar er å bidra til vekst og utvikling
Benedicte Schilbred Fasmer, konsernsjef SpareBank 1 SR-Bank ASA
Benedicte Schilbred Fasmer er ny konsernsjef i Sparebank 1 SR-Bank ASA fra 1 januar
2021. Benedicte har bred erfaring fra næringslivet og kommer fra stilling som
konserndirektør i Fremtind Forsikring AS. SpareBank 1 SR-Bank bygger kultur for å
heie, og ønsker å være en støttespiller for nærmiljøene i bankens markedsområde.

09:35

Felles målrettet innsats for barn og unge, presentasjon av prosjekter
Jannicke Haugan, leder Prosjekt og Strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank og
prosjektledere for tiltak barn og unge som har mottatt gavemidler.
Sparebankstiftelsen SR-Bank har delt ut 15 millioner kroner til prosjekter i
forlengelsen av konferansen FOR ALLE! 2020 og det er igangsatt store
samarbeidsprosjekt.

10:30

Kaffepause

10:40

Hvordan kan vi integrere forskning med gode tiltak for barn fra
lavinntektsfamilier?
Henrik Daae Zachrisson, professor ved Universitetet i Oslo
Henrik Daae Zachirsson forsker på betydningen av fattigdom, og av barnehage, for
barns utvikling. Han er prosjektleder for et EU/ERC-finansiert forskningsprosjekt om
disse temaene.

11:10

Levekårutsatte barn og unge: Hverdagsliv, konsekvenser og mulige veier til
endring. Karin Gustavsen, Samfunnsviter
Karin Gustavsen er sosiolog, sosionom og førstelektor. Hun har lang erfaring fra
samfunnsforskning, ledelse, prosjektledelse, fagledelse og utviklingsarbeider lokalt,
regionalt og nasjonalt innen oppvekst og levekår. Karin er mye benyttet som
veileder, foredragsholder, kronikør og skriver fagbøker.

11:40

Lunsjpause

12:15

Leo Ajkic: Et skråblikk på oppvekst og inkludering

Programleder og journalist Leo Ajkic er utnevnt som
UNICEF Norges nyeste ambassadør. Ajkic er en av
Norges viktigste profiler innenfor temaer som
oppvekst, utenforskap og fordommer. Gjennom
mange års engasjement har han vært en klar stemme
for flyktninger og hvordan det er å vokse opp i Norge
med en slik bakgrunn. Leo Ajkic kom til Norge fra
Bosnia med familien i 1994 og har studert
sosialantropologi ved Universitetet i Bergen, og som
reporter har han stadig rettet et skråblikk mot Norge
sett fra innvandreres side. Leos ærlighet, direkte
dialog og særegne evne til å formidle latter, varme og gjennomtenkte øyeblikk har samlet oss
gjennom programmer som Leo og de utstøtte, U-landslaget, Typen Til, Leos reise og Flukt. For sitt
arbeid med Flukt vant Leo Fritt Ords Hederspris. Serien vant også beste dokumentarserie på
Gullruten, og Leo vant prisen for beste mannlige programleder.

13:15

Kaffepause

13:25

Hvordan lindre konsekvensene av barnefattigdom?
Tone Fløtten, Daglig leder FAFO
Tone Fløtten er daglig leder på Fafo. Hun har doktorgrad i sosiologi og har jobbet
med velferdsforskning i en årrekke. Hennes forskning har særlig vært konsentrert seg
om forskning på fattigdom og ulikhet, den nordiske modellen og komparativ
sosialpolitikk. De siste årene har hun jobbet mye med barnefattigdom og evaluering
av tiltak for å redusere konsekvensene av lav inntekt under oppveksten.

13:55

Når forskning møter hverdagen
Panelsamtale Tone Fløtten, Henrik Daae Zachrisson, Karin Gustavsen og
prosjektledere for tiltak barn og unge som har mottatt gavemidler fra
Sparebankstiftelsen SR-Bank.

14:30

Hvordan søke om gavemidler?
Ellen Instefjord, gave -og kommunikasjonssjef Sparebankstiftelsen SR-Bank

14:45

Veien videre: prosess workshops og prosjekter
Jannicke Haugan, leder Prosjekt og Strategi Sparebankstiftelsen SR-Bank

15:00

Takk for i dag!

