
 

 

 

 

 

 

 

 

TELEMARKSKONFERANSEN 21. april – 23.april 2017 

Quality hotel & Resort Skjærgården, Langesund 

 

FORELØPIG PROGRAM (Endringer kan forekomme) 

Fredag 21. april 

Tidspunkt Tema Ved 
18:00 – 19:00 Åpning med sosial aktivitet Erik Kvam, styremedlem NITO 

Telemark 
20:00 Middag  

   

Lørdag 22. april 

09:00 – 09:15 Åpning  

10:00 – 11:00 Humor, engasjement og sosiale 
medier  

Høgskolelektor Mattias Øhra (HSN) 

11:15 – 12:30 Folkeskikk og uskikk på jobben v/ Jan Atle Andersen, psykolog 

12:30 – 13:30 Lunsj  

13:30 – 15:30* Humor, engasjement og sosiale 
medier 

Jan Atle fortsetter 

15:30 – 16:00 Pause m/ matbit  

16:00 – 18:30 Aktivitet, underholdning  (Klær etter vær og vind) 

20:00 Middag (penere antrekk) 

   
 

Søndag 23. april 

10:00 – 11:00 Medlemstilbud; bank og forsikring v/ Anne Marie Skårnes, Gjensidige 

11:15 – 12:15 Hovedstyret orienterer Raymond Haugli, Hovedstyret NITO 

12:20 – 12:30 Avslutning / Evaluering Erik Kvam 

12:30 Lunsj / avreise  

* med innlagt pause 

 



 

 

Litt om foredragsholderne: 

 

Mattias Øhra er pedagog og høgskolelektor ved Høgskolen Sørøst 

Norge, fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap, 

avdeling Vestfold 

«Vi må tørre å være alminnelige», sier Mattias Øhra i et intervju til 

NRK Vestfold. Han tar et oppgjør i selvrealiseringen, og mener det 

har blitt et tabu å være normal. Mattias Øhra har forsket på 

hvordan ungdommer har det i ti år, og han sier at den omfattende 

selvrealiseringen stresser ungdommen. Dette gjelder ikke bare 

ungdom, men også voksne. I dagens samfunn lever vi på toppen av 

behovspyramiden og bruker alt av energi på selvrealisering. Gjør 

vi? 

 

Psykolog Jan Atle Andersen har arbeidet med konfliktbehandling 

på arbeidsplasser siden 1984 og kan vise til meget gode resultater. 

Konflikter på arbeidsplassen ødelegger trivsel og arbeidsinnsats. 

De medfører ofte omplasseringer, sykmeldinger og oppsigelser. 

Familien påvirkes. For de som blir berørt medfører ofte med 

redusert livskvalitet og noen får sine liv ødelagt av 

nederlagsfølelse, bitterhet og nag. Hvordan kan slikt unngås og 

hvordan kan slikt løses? Det er spørsmål han vil ta opp i sitt 

foredrag. 

 

 


