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Från man till människa
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SaraClaes är en av Sveriges mest bokade
föreläsare, och är med sin underhållande och
annorlunda föreläsning om de normer och
värderingar som styr vårt liv och hindrar oss
från att tänka logiskt, nominerad av Talarforum till
”Årets Talare 2018”. Här blandas humor och allvar, fakta
och fiktion, inspiration och erfarenhet, med det primära syftet att
uppdatera och bredda vårt sätt att tänka.

Foto: Linda Axelsson

ÅRETS TA
L

SYDKONFERENSEN 2019
Välkomna till Scandic Star Lund den 2-3 april 2019
Program (preliminärt)
Tisdag 2 april
08.00–08.30

Incheckning - Scandic Star Lund

08.30–09.00
		

Välkomna till Sydkonferensen och
introduktion till dagen
Presentation av utställarna.

09.00–09.45
		

09.45–10.30
10.30–12.00
		
		

Stefan Sjöström

”Att hantera Hot och våld i arbetet”
– Hot och våld från projekt till slutsatser
Samtalsledare: Birgitta Geijer och Stefan
Sjöström.
I november 2018 startade utbildningen ”Att
hantera Hot och våld i arbetet” för 125 medarbetare på Högevall och biblioteken inom
Lunds Kommun.
Hur var vägen fram till behovet av utbildning? Vad har utbildningen gett till idag den
2 april?
Utställarbesök med fika

”Vad är det som händer på en riktigt 		
bra arbetsplats, egentligen?”
– Psykosocial arbetsmiljö i nytt ljus.
Samtalsledare: Clas Malmström
Clas Malmström är psykiatrikern och
idrottsläkaren som har blivit företagsläkare
med stress och psykosocial arbetsmiljö som
specialitet.
Han har framför allt intresserat sig för hur
en god arbetsmiljö uppstår och fungerar,
och vi kommer att få ta del av många intressanta tips under denna föreläsning och den
gemensamma diskussionen.

Birgitta Geijer

Clas Malmström

12.00–13.00

Utställarbesök med lunch

13.00–14.30

14.30–15.00

Från badvakt till badvärd och sen då?
Tidigare kallades personalen för badvakter,
men fler och fler bad övergår till titulaturen
badvärd. Är det rätt titel? Vad är rätt kompetens och hur säkerställer vi detta? Vilka
behov av kompetensutveckling finns? Hur
höjer vi statusen för vårt yrke?
Panelsamtal:
Mona Hjortzberg, Kommunal
Karin Brand, Svenska Livräddningssällskapet (SLS)
Torbjörn Bergvall, Svenska Badbranschen
(SBB)
Elisabeth Strömberg, Svenska Badmästareförbundet

15.00–15.30

Transport till Högevall

15.30–16.30

Event på Högevall

Onsdag 3 april

Allmän information

08.30–09.40

Datum		
2-3 april 2019
Plats
Scandic Star – ww.scandichotels.se/hotell/sverige/lund
Högevall – www.hogevall.se
Deltagaravgift medlem:
3 200 kronor exkl. moms
Deltagaravgift övriga:
3 500 kronor exkl. moms
I avgiften ingår:
Föreläsningar, fika, luncher, middagar och aktiviteter
Anmälan
Senast 1 mars via www.svbadmf.se. OBS! Anmälan är
bindande.
Kom ihåg
Ta med badkläder och handduk till Högevall
Ansvariga och mer information
Christer Sörliden, christer.sorliden@lund.se
Christa Dahlqvist, christa.dahlqvist@umea.se
Boende
Logi bokar och betalar du själv.

		

Utställarbesök med fika

Simlabbet
Föreläsare: Anna-Karin Waenerlund
Hur kan en simskola skapas som verkar
för en mer inkluderande kommunikation
för barn med hörselnedsättning och CI?
Simlabbet utbildar teckenspråkiga personer
till simlärare och testar konceptet på Navet
i Umeå.

Simkunnighet för nyanlända
Föreläsare: Camilla Hansen, Svenska
Livdräddningssällskapet
Svenska Livräddningssällskapet har i
två års tid, genom medel från Allmänna
Arvsfonden, satsat på Simkunnighet för
nyanlända. Hittills har det utbildats ett
40-tal simlärare och drygt 50 personer till
Vattensäkerhetsambassadörer. Utmaningen
är att nå ut i hela landet, men också tänka
bortom projektets livslängd och hur detta
ska kunna leva vidare. Hur använder vi oss
bäst av alla de individer som vi utbildat och
den kunskapen och kompetensen de erhållit
under sin utbildning?

16.30–17.45
Möjlighet till bad på Högevall
		alternativt
		
Årsmöte Svenska Badmästare		förbundet - Konferenslokalen på Högevall

09.40–10.15

17.45–18.15

Transport till Scandic Star

19.00–01.00

TRIVSELKVÄLL
Med middag och underhållning med bandet
Good Stuff, Scandic Star Lund

12.15–12.30

Sammanfattning och avslutning

12.30–		

Lunch

Utställarbesök med fika

10.15–12.15 Från man till människa
		Samtalsledare: Claes Schmidt/Sara Lund

Hotell

Scandic Star Lund, Glimmervägen 5, 224 78 Lund
Pris enkelrum:
Bokningskod:		

1 150kr/rum/natt inkl. moms
BSVE250319

Telefonnummer: +46-(0)46-285 25 00
Hemsida: ww.scandichotels.se/hotell/sverige/lund

Mona Hjortzberg

Karin Brand

Torbjörn Bergvall

Elisabeth Strömberg Anna-Karin Waernerlund

Camilla Hansen

