
                   
 

Fagdagen arrangeres med støtte fra Sametinget 

 

Velkommen til digital fagdag 

Trygg og stolt! 
 

Om skeiv og samisk identitet, psykisk helse og mobbing 

Onsdag 28. oktober 09:30 – 14:30 

Zoom webinar 

 

Likestillingssenteret KUN og SANKS inviterer til fagdag om skeiv og samisk identitet, psykisk helse og 
mobbing.  

Fagdagen er for alle som jobber med barn og unge, som profesjonsarbeider eller på politisk nivå i 
kommunen, eller som frivillig, i sør- og lulesamisk område. Målet er å styrke kompetansen om 
kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet, vår samiske kulturforståelse, dobbelt minoritetsstress 
og hvordan dette kan henge sammen med psykisk uhelse og mobbing.  

Velkommen til en lærerik dag  

 
Program 
Endringer kan forekomme 

WEBINAR 09:30 – 11:30 
09:25 Oppkobling til webinar 
09:30 Velkommen v/ KUN og SANKS 
09:35 Erfaringer som ung, skeiv og samisk (TBC) 
09:40 TEMA: Kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksualitet v/ Marianne Gulli (KUN) 
10:00 Erfaring som ung, skeiv og samisk (TBC) 
10:00 TEMA: Samisk kulturforståelse v/ Nathaniel Holan Larsen (Noereh) 
10:30 pause 
10:40 Erfaringer som ung, skeiv og samisk (TBC) 
10:50 TEMA: Dobbelt minoritetsstress, mobbing og psykisk helse v/Ingunn Eriksen (SANKS) 
11:20 Oppsummering og avslutning 

Tema-innledningene blir tolket til/fra sør- og lulesamisk  

 

Lunsjpause 11:30 – 12:25  

 

 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5-ubODVlSImb2x4DRGNGhg
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WORKSHOP 12:30 – 14:30 
12:25  Oppkobling til møterom og innsjekk 
12:30  Velkommen tilbake, gjennomgang av program v/KUN og SANKS 
12:45  Gruppearbeid: Kartlegging av egen kommune 
13:00   Samling i plenum 
13:20  Pause 
13:30  Gruppearbeid: Hvor skal vi være i 2021? 
13:00   Oppsummering i plenum 
13:20  Avslutning og evaluering 
 
 
 

PRAKTISK INFORMASJON 

Webinaret er åpent for alle som ønsker lære om temaene. Workshopen er spesifikk for ansatte og 
frivillige som jobber med barn og unge i kommuner i sør- og lulesamisk område.  

Alle som vil delta må registrere seg, det gjør du her. 

Frist for påmelding er mandag 26. oktober. 

For å delta på verkstedet må du være koblet opp på egen PC med tilhørende kamera og mikrofon. 

På grunn av lydkvalitet er det å foretrekke at alle bruker eget headset og mikrofon. Har du ikke 
tilgang på dette er det viktig at du sitter et sted uten mye bakgrunnsstøy. 

 

Dersom du ikke har vært med på zoom før, kan disse lenkene være nyttige: 

• Om å bli med på webinar  

• Om å bli med på et møte 

https://zoom.us/webinar/register/WN_5-ubODVlSImb2x4DRGNGhg
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/115004954946-Joining-and-participating-in-a-webinar-attendee-
https://support.zoom.us/hc/en-us/articles/201362193-Joining-a-meeting

