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Anmälan görs via www.bunkefloif.com
eller skicka kupongen till
Bunkeflo IF Hallen AB, Box 38, 218 24 Bunkeflostrand
Anmälan är bindande, ersättare får skickas.
		

Jag anmäler mig till Seminariet den 18 oktober 2007

		

Jag anmäler samtidigt

		

Skola/arbetsplats:

		

Ref nr/scanningsenhet:

		

Faktureringsadress:

		

Postnr och ort:

		

E-mail:

kolleger

till seminariet
Skolan – en hälsofrämjande arena den 18 oktober 2007

Det goda samtalet
Lyssna till Bunkefloprojektets forskare och företrädare
samt
Håkan Andersson, specialist inom psykiatri
Thomas Sewerin, psykolog och författare
		

För åttonde året i rad arrangerar Bunkeflomodellen seminariedagen ”Skolan – en hälsofrämjande arena”
Höstens tema: Det goda samtalet
Vi hälsar dig som skolledare, lärare, skolsköterska eller du som
är allmänt intresserad av barn och ungdomar välkommen.
Plats:
Sundsbrohallen, Klagshamnsvägen 50 			
Bunkeflostrand
Tid:

Torsdagen 18 oktober, kl 08.30 – 15.45

Kostnad:

I priset på 900 kronor per person ingår kaffe 		
och fralla vid registeringen, lunch för- och 		
eftermiddagsfika. Vid anmälan av fem personer eller
fler erhålles 20% rabatt.

Anmälan:

Anmälan till seminariedagen sker via e-post:		
johan@bunkefloif.com eller skicka kupongen 		
till Bunkeflo IF Hallen AB, Box 38, 			
218 24 Bunkeflostrand, 			

Program:
08.30 – 09.00

Registrering med kaffe och fika

09.00 – 09.45

Bunkefloprojektet – Nya forskningsresultat
Per Gärdsell, Magnus Karlsson och Ola Thorsson, 			
docenter vid UMAS

09.45 – 10.15

Fika + utställning

10.15 – 12.00

Vad gör coachen? – Om vad som är verksamt i det goda		
samtalet. Thomas Sewerin är psykolog och arbetar 		
(sedan trettio år) som handledare och coach i ledningsmiljöer i arbetslivet.				

12.00 – 12.45

Lunch

12.45 – 13.00

Stadium		

13.00 – 14.30

”Ung och fri” – Om unga människors svårigheter att välja
”ett liv” bland alla tänkbara alternativ som individen 		
exponeras för. När individens yttre frihet ökar tenderar 		
den inre att minska. Detta kan vara en av förklaringarna 		
till den ökad stress och psykiska ohälsa hos ungdomar.
Lyssna till Håkan Andersson, specialist inom psykiatri.

14.30 – 15.00

Fika + utställning

15.00 – 15.30

Bunkefloprojektet 10 år – några reflektioner				
Rektorerna Conny Lindvall och Maria Berben Lindén. 		
Conny och Maria tittar i backspeglen och blickar också 		
framåt.

15.30 – 15.45

Avslutning

Moderator

Mats Bååth

Frågor kring seminariet kan ställas till Johan 		
Andersson på telefon 040-51 02 42 eller till e-post:
johan@bunkefloif.com

Våra partner

