
Konference for Social- og sundhedsassistentklubbens 
medlemmer 2021 i Silkeborg. 

Social- og sundhedsassistentklubben afholder medlemskonference på hotel Scandic i 
Silkeborg 

Udgårdsvej 2, 8600 Silkeborg.  

Konferencen afvikles den 7.-8. oktober 2021  

Konferencen er gratis for Klubbens medlemmer.  

Der er overnatning i dobbeltværelser, hvor man sover 2 personer. 

Der er derfor mulighed for at ønske en værelseskammerat. Sengene står adskilt. 

Sidste frist for tilmelding er d. 6. september 2021. 

På klubbens hjemmeside: www.assistentklubben.dk/arrangementer/#konference   

Eller på Mail: ansc@foa.dk 

http://www.assistentklubben.dk/
mailto:ansc@foa.dk


Program: 

Torsdag den 7. oktober 2021 

Program for dag 1. 

8.45 – 9.15 Kaffe og rundstykker 

9.15 – 9.30 Velkomst ved Klubbestyrelsen 

9.30 – 11.00 Niels Krøjgaard  

Psykologisk entertainer og foredragsholder der bevæger sig i krydsfeltet mellem psykologi og menneskelig adfærd. 

Din krop kan tale, uden du åbner munden – underholdende show og lærerigt foredrag om nonverbal 
kommunikation. 

11.00 – 12.00 Opsamling og debat i plenum – 

12.00 – 13.00 Frokost. 

13.30 – 15.00 Niels Anders Thorn 

 Skuespiller og instruktør, underviser på Statens Teaterskole, arbejder som tekst- og manuskriptforfatter. 

Dette foredrag handler om at skærpe din personlige formidling, bruge dig selv og din måde at kommunikere på 
mere hensigtsmæssigt, mere direkte og mere nærværende. 

15.00 – 15.30 kaffepause  

15.30 – 16.30 Opsamling og debat i plenum 

16.30 – 18.30 Fri leg 

18.30 -? Middag og hyggeligt samvær. 

Fredag den. 8. oktober 2021 

Program for dag 2.  

7.30 – 9.30 Morgenkaffe i restauranten 

9.30 – 10.00 Check ud af værelserne 

10.00 – 11.30 Tommy Krabbe 

Nysgerrighed for let øvede 

Er du positiv eller negativ? Bygger du vindmøller eller læhegn, når forandringens vinde blæser? Er det arbejdslivet 
eller privatlivet, der skaber ubalance? Er det ledelsens eller medarbejdernes skyld? Er du A eller B-menneske? Er 
disse ord rigtige eller forkerte? 

11.30 – 12.00 Opsamling og debat i plenum – 

12.00 – 13.00 Frokost 



13.00 – 14.30 Brian Hansen  

Skuespiller, komiker og foredragsholder, 

Foredrag om arbejdsglæde, kropssprog og kommunikation, oplev en story Teller som beretter om arbejdsglæde, 
kropssprog og kommunikation.  

14.30 - 14.45 Afslutning og tak for denne gang ved Klubbestyrelsen. 

Venlig hilsen 

Annie Schacht 

På vegne af 

Klubbestyrelsen i 

Social- og sundhedsassistentklubben 

Vi forbeholder os ret til ændringer 




