KONFERENCE

FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTER
6. -7. OKTOBER 2022 PÅ HOTEL SCANDIC I SILKEBORG

Konference for klubbens medlemmer
Foredrag og debat om synlighed som faggruppe.
Spændende oplæg og meget mere. Deltagergebyr 150 kr.
Tilmeld dig på www.assistentklubben.dk

Social- og sundhedsassistentklubben i Aarhus

Program til konference
Social- og sundhedsassistentklubben 2022
Torsdag den 6. oktober 2022
Program for Dag 1.
08:45-09:15 Kaffe og rundstykker.
09:15-09:30 Velkomst ved Klubbestyrelsen.
09:30-11:30 Sidsel Vinge, - Konsulent, foredragsholder, debattør. Har tidligere arbejdet 			
			
været projektchef Vive, Senior projektchef ved Kora og har skrevet artikler omkring
			
et større fokus på Social og sundhedsassistenter og vores synlighed som faggruppe
			
samt vores kerneopgaver og kernefaglighed mv.
11:30-12:00 Opsamling og debat i plenum.
12:00-13:00 Frokost.
13:30-15:00 Er du tryg på dit arbejde? Kevin McPherson og Silas McPherson har i mange år 		
			
arbejdet med arbejdsmiljø og hvordan man som medarbejder, beskytter sig selv 		
			
bedst muligt. En undersøgelse fra 2016 viste, at 45% af FOA´s medlemmer havde
			
været udsat for vold fra demente. Kevin McPherson har opnået sin viden gennem
			
mange års arbejde i felten med beskyttelse af voldsramte kvinder og i sit arbejde i
			
retspsykiatrien rundt om i landet. Kevin er en efterspurgt foredragssholder og
			
kursusleder. Han udgav i 2017 bogen ’Aggressiv adfærd’ på forlaget Munksgaard.
			
Silas McPherson er instruktør og underviser. Han er ildsjælen med den gode
			
energi. Silas er en erfaren underviser, som brænder for emnet. Han underviser
			
kursister fra ældreområdet i lærings- og træningsforløb, deriblandt kurset ”Fra
			
Truet Til Udfordret”. Silas er cand.mag. i filosofi fra Aarhus universitet.
15:00-15:30 Kaffepause.
15:30-16:00 Opsamling og debat i Plenum.
16:00-18:30 Fri Leg.
18:30-?		 Middag og hyggeligt samvær.
Fredag den 7. oktober 2022
Program for Dag 2.
07:30-09:30 Morgenkaffe i restauranten samt check ud af værelserne.
09:30-11:30 Lisbeth Zornig Andersen er en af landets mest eftertragtede foredragsholdere. Med
			
sine populære foredrag fortæller hun gribende, ærligt og inspirerende om at få kon
			
trol med sin krop og sit sind. Hun perspektiverer altid til sin egen fortid og egne 		
			
erfaringer, så pointerne bliver til at tage og føle på. Foredragene giver indsigt i et		
			
tabubelagt emne og giver råd til, hvordan man kommer videre. Lisbeth Zornig
			
Andersen fylder salene med sine stærke foredrag uanset, hvor hun er på besøg.
11:30-12
Opsamling og debat i Plenum.
12:00-13:00 Frokost.
13:00-15:00 Rikke Østergaard er sociolog og mentalsundhedsekspert. Hun er specialist i stress,
			
konfliktløsning, samarbejde, mindfulness og ikke mindst arbejdsglæde. Rikke er
			
en yderst inspirerende, motiverende foredragsholder. Grundet sit gode humør
			
taler hun ikke kun om glæde og et lykkeligere liv, men hun spreder glæden og er 		
			
autentisk i sine eksempler fra eget liv, samtidig med at hun kombinerer
			
forskning og sociologisk teori, så det kan bruges i hverdagen af alle.
15:30-16:00 Afslutning og tak for denne gang ved Klubbestyrelsen.

