Marlene Svaleng
Skal fremføre sangen «Sånn er det bare» som man
kan finne på Spotify.

Ida Elisabeth Nordvik
Ida er 25 år gammel og er nyvalgt leder i NHFU
Sørvest. Ida er født og oppvokst i Bergen, men bor nå
i Fredrikstad, der hun studerer Innovasjon og
prosjektledelse ved Høyskolen i Østfold. Ida er også
medlem av Ungdomsrådet Haukeland
universitetssjukehus og har tidligere gått på Risøy
folkehøyskole.

Regine Elvevold
Regine, 23 år fra Tromsø. Studerer nå rettsvitenskap
i Tromsø på 4. året. Har kombinert syn- og
hørselstap, redusert finmotorikk og sitter i rullestol.
Har hatt behov for mye tilrettelegging opp igjennom
årene pga. funksjonsnedsettelsene. Jeg har vært
avhengig av å være løsningsorientert, stå på kravene
mine og ikke minst å ha lærere som forstår mine
behov, og har strukket seg langt for å finne løsninger
slik at jeg får vist mitt potensiale.
Gabriel Wilhelmsen Hoff Gabriel er nestleder i
NHFU. Han er 26 år og bor i Drøbak. Gikk 3 år på
medier og kommunikasjon og 1 år påbygg på VGS.
Har gått en halv bachelorgrad på OsloMet i offentlig
administrasjon og ledelse, med emner innen ledelse,
organisasjon, arbeidsrett og forvaltningsrett. Trener
elektrisk innebandy og er i styret i NHFU Øst.
Som medlem av NHFU ønsker jeg å bidra til en
endring av synet på funksjonshemmede i Norge. Jeg
mener også velferdssystemet vi har trenger en
oppussing for å bli mer brukervennlig. Stiller ofte opp
som brukerstemme på Frambu kompetansesenter.
Interesser: Glad i musikk av god kvalitet, vegetarmat
og selvironi. Jeg er over gjennomsnittet interessert i
elg. Liker å kjøre bil.

Maren Huseby
Maren er 24 år og bor i Drøbak med samboeren sin
Gabriel og servicehunden Elfie. Maren har tidligere
gått på videregående og jobbet flere år i barnehage.
Nå går hun på påbygg på Drømtorp videregående
skole. Maren er leder i NHFU Øst.

Henriette Hvarnes Hansen, er 26 år, bor på
Hovland og arbeider på Meny. Henriette har fire
søsken, sitter i tre styrer og er interessert i hva man
kan gjøre for andre som har utfordringer.

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) har ansvar for
å gjennomføre regjeringens politikk for barnehager,
grunnskole, videregående opplæring og
folkehøgskoler.

Peder Haug

er professor emeritus i pedagogikk ved Institutt for
pedagogikk, Høgskulen i Volda. Han er
utdanna Cand. Paed frå Universitetet i Oslo og har
doktorgrad i pedagogikk frå Stockholm Universitet.
Han har arbeidd ved Høgskulen i Volda sidan 1976,
men med lengre engasjement ved Senter for
barneforsking NTNU, Norges forskningsråd,
Universitetet i Stavanger, Skolverket i Sverige og
Uppsala Universitet. Han har gitt ut ei rekkje bøker
og artiklar om tema som gjeld barnehage, skule,
lærarutdanning og spesialundervisning.

Cecilie H Sandness er seniorrådgiver i Barne-,
ungdoms- og familiedirektoratet og jobber i avdeling
Likestilling og universell utforming, primært med
likestilling av personer med funksjonsnedsettelse.

Jan Tøssebros primære forskningsinteresse siden
slutten av 1980-åra har vært samfunnsvitenskapelig
forskning om funksjonshemming, og særlig i
skjæringspunktet mellom politikk og forskning. Han
har publisert en rekke bøker og artikler, som har
handlet om integrering og institusjonsavvikling, barn
og oppvekst, arbeid og skole, og om politiske
reformer og tiltak. Han har sittet i tre offentlige
utvalg som har utredet politikken overfor
funksjonshemmete, satt fire år i Likestillings- og
diskrimineringsnemnda og var leder av Statens Råd
for Funksjonshemmede. Han har nylig gjort en studie
av utviklingshemmetes bosituasjon anno 2021, og
deltok på en studie av utviklingshemmetes arbeid og
dagaktiviteter.

Karianne Hjørnevik Nes har master i kommunikasjon
og ledelse fra BI, praktisk pedagogisk utdanning
(PPU) fra Høgskolen i Østfold og en rekke fag i
spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Karianne
er sertifisert veileder i Karlstadmodellen. Hun ble
mor til Sanna med trisomi 21 i 2005 og har de siste 9
årene jobbet som veileder for skoler og barnehager
ved siden av jobben som kommunikasjonsrådgiver.
Hun er medredaktør i boken Språk og delaktighet,
kom igang med Karlstadmodellen. Karianne er
opptatt av språk som grunnlag for læring og
deltakelse, inkluderende opplæring og alles rett til
likeverdig opplæring og deltakelse i samfunnet. Hun
har vært medlem av Fagrådet i Norsk Nettverk for
Downs syndrom siden 2012, er styremedlem i NFU
Nedre Glomma og leder av rådet for mennesker med
nedsatt funksjonsevne i Fredrikstad kommune.

SPOR
SPOR er et samarbeid mellom Kristiansand
katedralskole Gimle (KKG) og Kilden Dialog, ved
Kilden teater og konserthus. Rundt hundre elever
står på scenen, med og uten funksjonsnedsettelser, i
samspill med Kristiansand symfoniorkester, i
profesjonelle rammer. Aktørene er fra KKG og
Kvadraturen videregående skole, og forestillingen er
bygget opp rundt
deltakernes historier, spisskompetanser, personlighet
og funksjonsnivå. Etter banebrytende forestillinger i
2015, 2017, 2019 og 2022 har prosjektet høstet mye
anerkjennelse for både innhold og metodikk i ulike
fagmiljøer og blant publikum. Høsten 2021 sendte
NRK en dokumentar om SPOR (ligger på NRK netttv).
Mette Midling-Jenssen er spesialpedagog og
fagutvikler på Kristiansand Katedralskole Gimle. Har
jobbet i 35 år i det spesialpedagogiske fagfeltet i
barnehage, grunnskole, habiliteringstjenesten for
voksne og over 20 år i videregående skole. Har jobbet
med en rekke forestillinger hvor musikk, dans og
drama blir benyttet som et pedagogisk verktøy for
inkludering.

Elisabeth Lindland har en Bachelor i musikk med
fordypning teater og Musikk hovedfag. Hun har
jobbet som skuespiller, sanger, program leder i tv og
radio og som regissør. Hun er for tiden ansatt som
regissør og prosjektleder i Kilden Dialog ved Kilden
Teater og Konserthus i Kristiansand.

Statped (statlig pedagogisk tjeneste)
Statped er en statlig støttetjeneste for kommuner og
fylkeskommuner. De er direkte underlagt
Kunnskapsdepartementet og skal bidra til at
sektormål for barnehage og grunnopplæring blir
oppnådt.
Innlegget vil bli presentert av Hilde Kolstad Danielsen
og Anne-Merete Kleppenes.
Anne-Merete Kleppenes arbeider som
seniorrådgjevar i Statped si avdeling for alternativ og
supplerande kommunikasjon (ASK). Ho er
barnehagelærar, har ein master i spesialpedagogikk

og ASK-utdanning. Kleppenes har arbeida i Statped
siden 2004, og har vore seniorrådgjevar der ho har
veileda kommunar og fylkeskommunar med tanke på
å auke kompetanse, og legge godt til rette for at barn
og elevar skal få utnytta sitt læringspotensiale.
Hilde Kolstad Danielsen, Bodø, har en master i
spesialpedagogikk og jobber til daglig som logoped
og seniorrådgiver i Statped med alternativ og
supplerende kommunikasjon (ASK). Den faglige
interessen er kunnskap om læring og utvikling av
språk, skriftspråk og kommunikasjon. Hun har
erfaring fra arbeid med språk- og
kommunikasjonsvansker i barnehage, skole og
spesialpedagogisk senter i Nordland.

Tove Linnea Brandsvik er forbundsleder i Norges
Handikapforbund og styreleder for Beitostølen
helsesportssenter. Hun har i over 25 år vært aktivist
og politiker. Siden 2013 har hun vært medlem i
sentralstyret til NHF og leder siden 2019.
Hun har tidligere vært leder for politisk avdeling i
Uloba Independent Living Norge
Vise president i European network on Independent
living
Stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet
Ordfører I Lindås kommune

Else Kristin Tobiassen, er tidligere rektor på
Frydenhaug skole 1-10 for barn/unge med nedsatt
funksjonsevne,
Har vært prosjektleder i Livsmestring via
Velferdsteknologi for barn/unge med nedsatt
funksjonsevne.
I dag rådgiver i KS i Nasjonalt
velferdsteknologiprogram med hovedfokus
mennesker med nedsatt funksjonsevne
Else Kristin brenner for brukermedvirkning og lik rett
for alle .

Mette Bøe Lyngstad, dosent i drama og anvendt
teater ved Høgskolen på Vestlandet.
Narrativ forsker på marginale grupper. Har startet
Bergen internasjonale fortellerteater samt
Drømmefangerne- fortellerverksted og forestillinger
med mennesker med rusavhengighet.

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO)
kjemper for de som blie urettferdig behandlet og
diskriminert.
Eli Knøsen, som er fagdirektør møter på vegne av
LDO.

Guri Melbye er leder i Venstre og
Stortingsrepresentant. Hun er utdanna lærer og har
vært Kunnskapsminister i Ernas regjering.

