
Fagdager for trenere, trenerkandidater, veiledere og 

veilederkandidater i ICDP i Region Nord 

Tema for dagene er Familier med minoritetsbakgrunn 

 

Vi har den glede av å invitere til fagdager på Folkets Hus, 

Prinsensgate 115, 8005 Bodø.  

Tid: Onsdag 15. mars kl. 9- 15.30 og torsdag 16. mars kl. 8.45-15. 

Her vil dere få gode innlegg fra både lokale og nasjonale 

foredragsholdere. 

Fagdagene med lunsj er gratis. Overnatting og reise må det enkeltes 

arbeidssted dekke selv. 

Bindene påmeldingsfrist er 15. februar til Nina B. Lundteppen på mail:  

Nina.bakkejord.lundteppen@bodo.kommune.no.  

Vi har plass til 60 stk, så det er første mann til mølla. Ved stor interesse vil det bli satt opp 

venteliste. Hvis dere har meldt dere på, men ikke kan komme, må dere melde dere av. De 

som ikke melder seg av vil bli fakturert for lunsj. 

 

Foredragsholdere 

 

Silje Bjørnstad Holter 

Kulturelle variasjoner i samspill og foreldreskap- Hvordan samspill 

og foreldreskap varierer i ulike kulturer. 

Psykologspesialist med særlig kompetanse på arbeid med familier 

med minoritetsbakgrunn. Hun har jobbet med foreldreveiledning og 

undervisning i Sør-Afrika og Norge, på institusjon, i kommune, og 

på kompetansesenter. Silje er ICDP-veileder, og har ICDP-trenerutdanning. Hun jobber til 

daglig i Oslohjelpa, et lavterskeltilbud i Stovner bydel.  

 

 

Maruwa Kerella Ibrahim  

Mangfoldssensitiv foreldreveiledning v/ Skeiv verden 

Maruwa er rådgiver i Skeiv Verden, en nasjonal 

interesseorganisasjon for LHBTIQ+ personer med 

minoritetsbakgrunn. 
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Rina Nicolaisen 

Å stå i krysset mellom to kulturer - altså krysskultur. Hva er 

utfordringer og hvordan kan vi løse det? 

Rina har grunnutdannelse som førskolelærer og spesialpedagog og 

jobber i Hjerte i Relasjonen som familieveileder. Holder kurs og 

foredrag innenfor ulike tema. Har stor interesse i arbeid med 

minoriteter. Har skrevet en rekke artikler, og er forfatter. Siste bok handler om "å forstå 

minoritetsbarn i fosterhjem"- Jeg trenger at du bryr deg- om å forstå minoritetsbarn i 

fosterhjem. 

 

 

Merete Nypan og Randi Elisabeth Olsen 

Jobber som helsesykepleiere i Tromsø kommune. 

De vil dele erfaringer med ICDP-grupper for tenåringsforeldre og deres 

erfaring med ICDP Ungdom. Randi og Merete har lang erfaring fra 

arbeid på helsestasjon for ungdom og er utdannet ICDP og TINT 

(Tuning in to teens) veiledere. De har i flere år drevet ICDP veiledning 

for ungdomsforeldre. Siden våren 2022 har de kjørt en pilot på gruppe med ungdomsforeldre 

med kombinasjon av ICDP og TINT 

 

 

 

Hilsen Solveig Vilhelmsen, Merete Nydal Sletteng og Nina 

Bakkejord Lundteppen, ICDP trenere og veileder i Bodø kommune. 

 


