
Kongress 2016
22. – 25. september i Arvika



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

Pris medl. og stud./ikke-medl.:   SEK/NOK 2.500,- / SEK/NOK 3.000,-

Inkluderer: Kongressavgift med måltider og snacks

NB! I tillegg kommer: Utgifter til overnatting og reise

Påmelding innen: 15. september – kommunikologiforeningen.org

(Merk at hotellet holder av rom til spesialpris frem til 10. september)

Sted: Arvika, Sverige. Hotel Scandic Arvika

Tid: torsdag 22. september – søndag 25. september 
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Torsdag.22.9 Fredag 23.9 Lørdag 24.9 Søndag 25.9

9.00 - 9.30 Tilbud om NMT Tilbud om NMT Tilbud om NMT

9.30 -10.30 Velkommen Tilstand / Program / 

Intensjoner / Praktisk
Standarden Historien bak 

Kommunikologforeningens initiativ 

for å beskrive en standard for 

kommunikologimaterialet

Hvilke behov har medlemmene 

og hva kan foreningen gjøre? 
Gruppearbeid + dele i plenum

Fortid - Nåtid - Fremtid Tidslinje 

for sertifisering  / Forventninger                           
Evaluering av kongressen -

veivalg og prioriteringer (10.30 -

11.15)

10.30 - 11.00 Fika Fika

11.00 - 12.00 Hjernen - moderne hjerneforskning 

en oversikt. Presentasjon
Standarden - gjennomgang av 

standarden med løpende diskusjon i 

plenum

12.00 - 13.00 Lunsj Lunsj Lunsj (11.15)

13.00 - 14.00 Refleksjon over presupposisjoner 

om hjernen, vi har med oss fra 

utdanningen. I plenum

Standarden - gjennomgang av 

standarden med løpende diskusjon i 

plenum

14.00 - 15.00 3x20 Minipresentasjoner Feedback på standarden

1. På leting etter nøkler. En 

alternativ pedagogiks tilnærming 

til det kommunikologiske materiale

Gruppearbeid

2. Nevromotorisk forskinig utført av 

kommunikologer

3. GPS for endringsledelse. 

Anvendelse av rammeverket på 

organisasjonsnivå

15.00 - 15.30 Fika Fika

15.30 - 16.30 A framework for Cultivating

Integration av  Daniel Siegel. 
Presentasjon - diskusjon i plenum

Feedback fra gruppene. Plenum

16.30 - 17.00 Retreat - presentasjon om 

opplegg på Kreta. Presentasjon
Hvilke forventninger har vi til et 

profesjonelt institutt? Plenum.

17.00 - 18.00 «drop in" med 

utdeling av 

navneskilt og 

mingling i baren

Refleksjon - dagens 

presentasjoner etter lunsj. Plenum
Refleksjon - dagens program. 

Plenum

19.00 Middag (19.15) Festmiddag Middag



Velkommen!
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Meld deg på kongressen på foreningens hjemmeside: 
http://kommunikologforeningen.org/events/kongress-2016-22-25-september-i-arvika/

Overnatting: 
Du booker selv overnatting som passer for deg.

Scandic Arvika: 
arvika@scandichotels.com

Merk at hotellet holder av rom til spesialpris frem til 10. september 2016.

Det finnes flere hoteller og et vandrerhjem i gangavstand fra Scandic Arvika.

Priser (per person) Pris overnatting 3 netter

Enkeltrom SEK 3.100,-

Dobbeltrom SEK 1.800,-

http://kommunikologforeningen.org/events/kongress-2016-22-25-september-i-arvika/
mailto:arvika@scandichotels.com


Togtider

Toget stopper ca 5 minutters gange fra hotellet


