
 

      

 

 
Vi inviterer til kurs i metoden «Dialoggrupper om vold – Forebyggende arbeid i asylmottak». 
Kursene er beregnet på ansatte ved ordinære mottak og ansatte ved mottak for enslige 
mindreårige. Todagerskurset er for de ansatte som skal holde grupper for mannlige beboere.  
 
For å lede en dialoggruppe må man være to gruppeledere. Det anbefales at alle mottak har flere 
enn to ansatte med denne kompetansen, da gruppene skal holdes i mottak over flere år. Hvis du 
tidligere har deltatt på kurs, og skal lede gruppe med ny gruppeleder er dere velkommen til å 
delta på kurset sammen. 
 
Kurset arrangeres av Stiftelsen Alternativ til vold (ATV), på oppdrag fra UDI. Kurset er gratis, og 

UDI dekker kost og losji på hotellet hvor kurset holdes. Reiseutgifter dekkes av mottaket.  
 

Informasjon om kurs og påmelding:  

Tid:    29. - 30. januar 2020  
Sted:    Thon Hotel Oslo Airport 
Påmeldingsfrist:  13. januar 2020 

 

Påmelding gjøres ved å gå inn på følgende adresse: 

https://forms.gle/NP2RDJu5DZaP3X9w5 

 
 
Tidspunkt første kursdag er kl. 10.00-17.30. Det er felles middag for kursdeltakerne på hotellet 
kl. 19.30. Andre kursdag er fra kl. 8.30 – 16.00. 
 
 
Kurset legges opp slik at alle får en forståelse for tema i dialoggruppene og hensyn som er 
viktige å ta ved organisering av grupper i mottak. Kurset vektlegger at alle blir kjent med tema 
både fra en pedagogisk innfallsvinkel som dialoggruppeledere, og i tillegg ut ifra seg selv i 
gruppediskusjoner. Dette forbereder vi dere på, da voldsforebyggende arbeid innebærer å 
reflektere over egne erfaringer og holdninger til vold. Vi anser at dette er en viktig del for å bli 
dialoggruppeleder med fokus på vold. Alle vil få med seg en skriftlig veileder fra kurset.  
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Spørsmål kan rettes til:  
 
Anne-May Storøy, Alternativ til Vold Stavanger 
E-post: anne-may.storoy@atv-stiftelsen.no 
Telefon: 51 93 43 43  
 
 

 

 
 


