
AVSLUTNINGSKONFERANSE I ALICANTE  
 
PRESENTASJON AV RESULTATENE FRA LEONARDO DA VINCI-PROSJEKTET 
 
”STORIES ENHANCING SKILLS” 

I dagene 20. til 21. Oktober 2008 var både partnere i prosjektet, deltakere i kunnskapsverkstedene og 
flere påmeldte fra de 5 deltakerlandene samlet til avslutningskonferanse ved universitetet i Alicante, til 
sammen ca 100 deltakere.  

Mandag formiddag var alle samlet til åpningen av konferansen med hilsninger, blant annet fra de ulike 
partnerne. Formiddagen fortsatte med et videoinnlegg fra Jens Ivar Nergård med temaet; Historie og 
historiefortelling – ryggraden i praktisk kunnskap.  

Inger Helen Erstads innlegg handlet om hennes intensjoner med å få prøvd ut Kunnskapsverkstedet som 
metode og å få brakt inn erfaringer med selve prosessen i Stories Enhancing Skills.  

Det siste enkeltinnlegget på mandag var av Finn Thorbjørn Hansen. I et mer filosofisk perspektiv berørte 
han temaene; Kunnskapsverkstedet som en essayproduserende modell, en undervisende modell, en 
filosofisk modell og en praktiserende modell. 

Før lunsj ble det gjennomført en paneldiskusjon med deltakerne i kunnskapsverkstedet om deres 
erfaringer med KWS som modell og erfaringen med selve skriveprosessen rundt hvert essay. 
Paneldiskusjonen ble kommentert av forfatter Xaviaer Moreno Lara fra Spania. 

Det var i løpet av begge dagenes lunsj anledning til å nyte både maten, været og de flotte omgivelsene 
som er på universitetsområdet.  

Etter lunsj mandag ble det gjennomført 3 parallelle sesjoner for de ulike språkvariantene i 
kunnskapsvarkstedet; en nordisktalende gruppe, en engelskspråklig gruppe og en spansktalende gruppe. 
I disse sesjonene fikk flere av deltakerne legge fram deler av sine essay og formidle sine inntrykk av 
prosessen i KWS. 

Mandag kveld var det felles mottakelse i den flotte Castillo de Santa Barbara på toppen av Mount 
Benacantil i Alicante by.  

Tirsdag formiddag startet med innlegg fra inviterte forelesere fra Thomas Coram forskningsinstitutt i 
London, Marjorie Smith og June Statham. Hovedtemaet for innleggene var forskning på forståelse av 
familiekultur og hjelpetiltak i risikofamilier i ulike europeiske land. 

Før lunsj tirsdag ble det gjennomført en paneldiskusjon hvor deltakerne fra de ulike KWS-guppene la 
fram sine refleksjoner rundt likhetene og forskjellene i de ulike deltakerlands lovverk, økonomiske 
forhold knyttet det sosial- og barnevernfaglige samt forståelse og praktisering av metoder innen 
sosialtjeneste og barnevern. Debatten ble ledet av Merete Saus. 

Etter lunsj åpnet Merete Saus med sitt innlegg om farene ved og utfordringene i å inneha ekspertrollen. I 
innlegget drøftet hun dette mot det å søke et kontekstuelt perspektiv i møte med familier og mennesker i 
krise. 

Angelica Majos, spansk koordinator i SES-prosjektet hadde sammen med den spanske forfatteren Jose 
Garcia Ruiz et innlegg om den norske KWS-modellen i en spansk kontekst, hvor også den skjønnlitterære 
delen ble ivaretatt. 



Avslutningsvis på innleggene i konferansen hadde Sigrid Nordstoga et innlegg hvor hun la fram sin 
evaluering av prosjektet på vegne av Høgskolen i Agder. Nordstogas problemstilling var om SES-
prosjektet hadde virket etter intensjonene. 

Hele konferansen ble avsluttet med overrekkelse av vitnemål til alle deltakerne i Kunnskapsverkstedet 
samt gaveoverrekkelse til alle som hadde bidratt i planleggingen og gjennomføringen av konferansen. 

 


