UTBILDNINGSDAGAR
Juvenil neuronal ceroidlipofuscinos, Spielmeyer-Vogts sjukdom
15-16 maj 2018

Utbildningsdagar för personer som i sitt arbete eller i sin vardag möter
barn- och ungdomar med sällsynta diagnoser.
Ågrenska inbjuder till två utbildningsdagar, dagarna äger rum i samband med familjevistelsen som
arrangeras på Ågrenska. Genom fortbildningen får personal ökad kunskap om diagnosen och dess
konsekvenser i skola och vardagsliv. Dessutom visar våra erfarenheter att det är mycket värdefullt
för fortsatt gott samarbete på hemorten att familj, berörd personal och närstående deltar tillsammans.
Tid: 15 maj start 08.15 med registrering och kaffe, dagen avslutas 16.15
16 maj start 08.30 med återkoppling till tisdagens program, dagen avslutas 16.15
Arrangör: Ågrenska, Lilla Amundön, Hovås. Lokal: Ågrenska Akademin, Hörsalen
Programinnehåll:
 Aktuell medicinsk information  Psykosociala aspekter  Pedagogik  Syskonrollen  Munhälsa och munmotorik.
Målgrupp:
Personliga assistenter, personal i förskola och skola, personal inom vård och habilitering, mor- och farföräldrar m.fl.
Föreläsare:
Niklas Darin, docent, överläkare, Neurologmottagningen, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg
Karin Naess, specialistläkare, Barnneurologi och habilitering, Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge
Pontus Wasling, specialistläkare, Neurologenheten medicinska kliniken, Sahlgrenska Universitetssjukhuset,
Göteborg
Stig-Åke Larsson, rådgivare, S-V teamet, Specialpedagogiska skolmyndigheten, Resurscenter syn, Örebro
Jessica Svahn, vårdenhetsöverläkare BUP akutenheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg
Marianne Lundgren, handläggare, Försäkringskassan, Göteborg
Tandläkare, tandsköterska, logoped, Mun-H-Center, Hovås
Pedagoger, Ågrenska
Pris:
2,450:- exkl. moms. I priset ingår fm/em kaffe, lunch och dokumentation.
Anmälan:
Anmälan via denna blankett eller via webbformulär se, www.agrenska.se/kurser
Sista anmälningsdag är 3 maj 2018.
Anmälan är bindande, men kan överlåtas till annan person. Vid avbokning senare än 14 dagar före
debiteras halva avgiften. Vid avbokning senare än 7 dagar innan debiteras hela avgiften.
Vid överlåtande av plats meddela namnändring samt eventuella önskemål om specialkost.
Kontaktpersoner:
Annica Jansson, 031-750 91 62, annica.jansson@agrenska.se.
Elisabeth Arvidsson, 031-750 91 46, agrenska@agrenska.se
Logi, transport:
Ågrenska har avtalspris med Clarion Collection Hotel Odin, 1 250:-/enkelrum/natt inkl. frukost och
lättare kvällsmål. Du får själv kontakta hotellet via mail reservation.cc.odin@choice.se, uppge
avtalspris Ågrenska i mailet. Avtalspriset gäller inte vid stora evenemang i Göteborg.
Vi kan i mån av plats erbjuda hämtning vid hotellet kl 07.45. Pris: 150:-/resa/person, kontakta Annica
eller Elisabeth för att boka transport. Återresan får du själv ombesörja.
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Specialkost
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Upplysningar

Behandling av personuppgifter sker enligt Personuppgiftslagen (PUL). För att underlätta administrationen lagrar vi uppgifter om namn, adress samt vilken utbildning du
deltar i. Uppgifterna använder vi i vårt kundregister, och för att sända dig information om Ågrenskas verksamheter. Om du vill avböja fortsatt information, skriv till oss
agrenska@agrenska.se

Skicka anmälan till:
Ågrenska, Familjeverksamheten, Box 2058, 436 02 HOVÅS

