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Vårträff 2013–seminariet på Voksenåsen i Oslo 15-17 maj 
 

 

 

Onsdag den 15 maj 

 
12.00  Lunchbuffé 
 
13.00  Anmälning 
 
13.30  Välkommen till seminariet!  

En hälsning från Voksenåsen 
Sari Saarinen och Anne Wähä, Samarbetsgruppen Hoppet 

 
14.00  Norge mulighetenes land  

Erja Karkkonen, handels- och pressråd, Finlands ambassad 
 
14.45  Grönn pause  
 
15.15  Norge, norrmän och den norska nationaldagen  

 Knut Are Tvedt, historiker, redaktör och Oslo-guide berättar bl.a. om 
Frognerseteren/Voksenkollen/Holmenkollen och den betydelse som detta 
område haft för utvecklingen av den norska identiteten. Vi får också höra 
om nationaldagsfirandet och om norsk historia. 
 

16.30  Adoptivbarn fra utlandet til Norge. Pensionssystemet i Norge. 
 Finländare /invandrare som vårdare på den norska arbetsmarknaden. 
 Thorleif Engelsen, advokat 
 
17.30  Aktuellt i nätverket Svenska nu 
 Svensklärarna i Finland rf presenterar sig 
 Liisa Wallenius, ordförande för SRO 
  
18.30 - 19.00  Vilopaus inför middagen 
 
19.00  Middag 
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Torsdag den 16 maj 
 
7.00 - 9.00  Frukostbuffé 
 
8.30  ”Skandinavisk NÅ! - Viktigheten av skandinavisk språkforståelse i Norge ” 

Rune Carlsson, Foreningen Norden i Norge 
Organisasjonsutvikling, medlemsutvikling, kursing av tillitsvalgte og 
utforming av foreningens virksomhets- og arbeidsplaner, oppfølgingen av 
foreningens ungdomsgruppe og studentforening 
  

9.30  Språksituasjonen i Norge og statusen til urbefolkningens språk, nasjonale  
minoritetsspråk og 'innvandrerspråk', med utgangspunkt i Norges 
ratifikajson av Den europeiske pakten om minoritetsspråk 
Pia Lane, Oslo Universitet 

 
10.30 Vaffler med tillbehör 
 
10.45  «Puhu vaikka sana päivässä, mutta puhu se norjaksi» - En finländares 

erfarenheter och åsikter om att jobba i Norden 
Taru Limnell Holm, Elkjøp Nordic AS 
 

12.00 - 13.00  Lunchbuffé 
 
13.00  Bokmål och nynorska 
 Arne Torp, Oslo universitet 
 
14.00 Rundstycke 
 
14.20  Kort info om fredagens frukost    

Hoppet-gruppen     
 
14.30 - 17.30  Guidad rundtur i Oslo med besök på Vikingskipshuset 
 
19.00  Middag 
 

 
Fredagen den 17 maj 
 
7.00 - 9.00  Frukostbuffé och sammandrag av dagarna 
 
10.00  Syttende mai - firandet börjar i Oslo: barnatåget 

Resan till Oslo ingår inte i seminarieavgiften  
    

 

 

 


