
Trygghetsuka
2. januar til 
5. januar 2023



Trygghetsuka

08.30-09.00: Kaffe 
  Sted: Storstua og kinosal 4,
  Lørenskog hus

09.00-09.15: Velkommen ved ordfører 
  Presentasjon av VO-teamet

  Arrangementet er på Lørenskog  
  hus og vil også streames

09.15-10.15: Eli Rygg
  Spor etter overgrep, erfaringer  
  om hvordan overgrep satte 
  spor i barnelivet

10.15-10.30: Pause

10.30 -11.30: Eli Rygg
  Betydningen av å ta barns
  følelser på alvor

11.30-12.15: Lunsj: Det serveres lunsj til de  
  som følger arrangementet i 
  Lørenskog hus

12.15 -13.45: Øyvind Kvello
  Risikoutsatte barn, følger
  av vold og overgrep. Hva
  kan fagpersoner gjøre?

14.00- 15.15: Ole-Morten Glastad Mouridsen  
  fra Stine Sofies stiftelse: Sunn  
  og usunn seksualitet hos barn.
  - Hvor går grensen?

08.30-09.00: Kaffe
  Sted: Storstua, Lørenskog hus

08.30-09.00: Velkommen v/VO-teamet

09.00-10.00: Hina Lie Qazi-Aarud
  En personlig historie om 
  æresrelatert vold og negativ 
  sosial kontroll 

10.00-10.15: Pause

10.15 -11.30: Hina Lie Qazi-Aarud

11.30-12.30: Lunsj: Det serveres lunsj til de 
  som følger arrangementet i 
  Lørenskog hus

12.30 -14.15: Svein Øverland
  Nettovergrep

14.30-15.30: Politiet
  Radikalisering
 

Mandag 2. januar Tirsdag 3. januar

Følg oss gjerne på facebook: 
Trygghetsuka i Lørenskog

For påmelding
mandag:

For påmelding
tirsdag:



Utstilling

Barnetegninger om 
trygghet stilles ut. 

Kino

Det vises kinofilm om 
temaet vold i nære 
relasjoner i løpet av uka. 

Biblioteket

Biblioteket har en 
utstilling av bøker om 
temaet vold og overgrep, 
som kan lånes!

Stands

Vold og overgrepsteamet 
m.fler står på stand ved 
lunsjtider 02/03

Andre arrangement

10.00:  Oppmøte
  Sted: Storstua, Lørenskog hus

10.30-11.30: Tonna Brix for 8. trinn

 
12.00:  Oppmøte
  Sted: Storstua, Lørenskog hus

12.30-13.45: Tonna Brix for 8. trinn

13.00-15.00: Romerike krisesenter
  Vold mot eldre, For hjemme-
  tjenesten og sykehjemmene
  Sted: Vasshjulet, Lørenskog hus

09.00-11.40 Romerike krisesenter 
  informerer om vold i nære 
  relasjoner. 
09.00-09.45  for elever på voksenopplæring 
10.55-11.40  for elever på Lørenskog vgs. 

12.00-14.00  Politiet - Vold mot personer 
  med utviklingshemming 
  For bo- og omsorgstjenesten
  Sted: Framtia, Lørenskog hus

18.00-19.00  Bokbad
  Forfatter Ghulam Abbas har 
  skrevet boken ”Gudfaren”, og 
  bokbades av Inga Marit Bakken. 
  Velkommen!
  Vasshjulet, Lørenskog hus

Onsdag 4. januar

Torsdag 5. januar

For påmelding bokbad:



Trygghetsuka

Eli Rygg

Eli Rygg er en norsk forfatter, sanger og underholder. 
Hun ble landskjent som programleder i barneprogrammet 
Portveien 2. Rygg er utdannet barnepleier, og har blant 
annet vært sterkt engasjert i arbeidet mot overgrep mot 
barn. Hun har også skrevet flere bøker. 

Øyvind Kvello

Øyvind Kvello er professor på Norges teknisk-naturviten-
skaplig universitet (NTNU), ved institutt for pedagogikk og 
livslang læring. Han har også en 10% stilling i barnevern-
tjenesten i Lørenskog. Kvello har lang erfaring innenfor 
ulike deler av barnevernet og med klientpraksis. Han har 
også skrevet mange bøker om barns oppvekstsvilkår.

Ole-Morten Glastad Mouridsen

Ole-Morten Glastad Mouridsen er rådgiver i 
Stine Sofies Stiftelse. Han er ansvarlig for 
Livsløpsprogrammet, og jobber i fagenheten 
Vold og overgrep. 

Hina Lie Qazi-Aarud

Hina Lie Qazi-Aarud har en bachelorgrad i freds- og 
konfliktstudier, og over 10 års erfaring innenfor volds- 
og æresfeltet. Qazi-Aarud jobber i dag som rådgiver i 
ungdomsavdelingen i NAV, og er kontorets voldskoordina-
tor ut mot SALTO (samarbeidsmodell om rus- og krimina-
litetsforebyggende arbeid blant barn og unge).

Svein Øverland

Svein Øverland er seksjonssjef og leder av Nasjonal enhet 
for rettspsykiatrisk sakkyndighet. Han er dessuten rådgiver 
ved Forvaringsavdelingen i Trondheim fengsel og politiet. 
Han er spesialist i barnepsykologi og rettspsykologi, og 
har gitt ut tre bøker og bidratt i en rekke andre. Han er for 
tiden i et doktorgradsløp knyttet til Kompetansesenteret 
for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri ved St. Olavs 
hospital.

Tonna Brix Romerike krisesenter

Tonna Brix består av Kenneth 
og Hakan. Gjennom å dele egne 
erfaringer ønsker Kenneth og 
Hakan å bryte tabuet rundt å 
være offer for vold/psykisk vold 
i nære relasjoner og å gi håp ved
å vise at det finnes en vei ut. 

Romerike krisesenter har som mål å gi volds-
utsatte trygghet og best mulig hjelp tilpasset  
behovene. Tilbudet er likestilt kvinner og menn, 
og deres barn.


