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09:30 	Velkommen 
«Det skjedde i 1996», Arne Berg, tidligere daglig leder i AOF Østfold var med på etableringen av 
Daghøyskolen, og forteller om veien frem til etableringen, og formålet.  
Helene Saloua Apenes Matri, leder av Helse og velferdsutvalget i Fredrikstad kommune, 
 forteller kommunes rolle i dette arbeidet som viktig samarbeidspartner fra starten og hele veien 
frem. Dere vil også få innspill fra elevene, og høre erfaringer fra andre samarbeidspartnere.   

11:15	Nå-situasjonen 
Hvordan er situasjonen i de andre nordiske landene? Hvordan står DHS i en slik 
sammenligning? Hilde Melby, assisterende rektor v/Haukåsen skole har arbeidet som 
lærer i mer enn 20 år med fokus på metoder og tilnærminger for å sikre læringsutbytte 
for alle kategorier elever. Hilde har vært med i en rekke prosjekter knyttet til «økt 
læringsutbytte». På konferansen forteller hun om «Empatisk støttende praksis».  
AOF har stort hjerte for voksenopplæring og livslang læring! Christian Skyum, 
daglig leder AOF Østfold tar oss gjennom trender og utvikling knyttet til at 
kompetansen må utvikles i tråd med endringer i behovet i samfunnet. 	  
Lene Cecilie Skahjem, virksomhetsleder i Friskliv & mestring (helse og velferd) belyser 
spørsmålet: Hvordan lage gode arenaer i Fredrikstad som sikrer et mangfoldig og godt tilbud 
for alle? Hun forteller videre om levekårsutvikling og hvordan aktuelle aktører kan samarbeide 
fremover. 
 
12:30 	Lunsj 

13:15 	Peder Kjøs, er psykolog og brenner for et åpent samfunn der vi tør å dele våre 
problemer. Han er kjent fra NRK-serien: «Jeg mot meg!» Han snakker slik at folk lytter. 
Vi har utfordret han på konferansens hovedtema: «VEIER INN I FELLESSKAP»  

14:30  Fremover 
Hvilket samfunnsoppdrag skolen har fremover?  
SOFAPRAT med Tor Arne Solbakken, leder av DHS styringsgruppe og Christian 
Skyum, daglig leder AOF Østfold  

Oppsummering   

15:25	Takk for i dag!   Slutt 15:30

Daghøyskolen er 25 år!  - markeres med konferanse!  

VEIER INN I FELLESSKAPET


