
Kongress

Höstens arena för inspiration
Neuromotorik / vetenskaplig grund

Tid: 19. – 21, oktober 2018 
Sted:  Bosön, Stockholm

Velkommen! Välkommen! 



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon

Höstens arena för inspiration

19. – 21. oktober 2018

För helgen gäller:

 inspirationsmöten för 

kommunikologer

 erfarenhetsutbyte

 påfyllning av energi

 trivsel och samvaro bland 

kollegor

Generellt upplägg är att vi träffas fredag 

eftermiddag med registrering, workshops 

och middag på kvällen. Programmet 

fortsätter lördag med middag på kvällen 

och program söndag fram till lunch.
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14.30 Registrering Receptionen Bosön

15.00 Välkommen och öppning av kongressen

15.15 Move and your mind will follow. Susanne 

Wolmesjö

16.30 Kaffepaus

17.00 – 18.00  Diskussion och paneldebatt

19.00 Middag och mingel

Lördag

07.00 -09.00  Frukost/möjlighet till neuromotorisk 

träning/fysisk aktivitet

09.00  Det rör din hjärna. Mikael Hedberg

10.30 Kaffepaus

11.00 Diskussion och reflektion. Rapport 

fackdokumentation. 

12.00 Lunch

13.30 Open space: självorganiserande av intresse

16.30 Kaffepaus

17.00 Öppet forum erfarenhetsutbyte tex genom 

bruk av nycklar/ filtrering/ kompetens i 

vardagen

19.00 Tre rätters middag och samkväm

Söndag

07.00 -09.00  Frukost/möjlighet till neuromotorisk 

träning/fysisk aktivitet

09.00 Avrapportering arbetet inklusive 

diskussioner Fackdokumentation edition ll.

10.30 Kaffepaus

10.45 Rapporter från Open Space

11.15 Utvärdering och sammanfattning av 

kongressen

12.00 Gemensam lunch



Susanne Wolmesjö är VD för Education in motion, föreläsare, 

corespecialist och internationell instruktör inom MNRI, terapeut, 

författare och utbildare på Bosöns Idrottsfolkhögskola. Hon har 

stor kunskap inom området neurosensomotorik och dess 

kopplingar till hälsa och beteendeförändring. Hon har bla en fil 

mag inom pedagogik, studerat kognitiv neurovetenskaplig i 

kombination med KBT, internationella studier inom 

neurosensomotorisk och företagshälsovård samt 

idrottlärarexamen. Förutom undervisning inom ledarskap, 

kommunikation och pedagogik, jobbar hon som föreläsare för 

näringslivet, som internationell instruktör inom MNRI samt på 

individnivå med neurosensomotorisk träning, kbt och coaching. 

Susanne har skrivit tre böcker inom området.

Föreläsningen kommer innehålla teoretiska och praktiska 

moment inom neurosensomotorisk träning utifrån 

neurovetenskap och primära rörelsemönster, som ligger till grund 

för fysisk, kognitiv, emotionell och social utveckling i ett livslångt 

perspektiv.
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Move and your mind will follow
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reOm Mikael Hedberg:

Jag föreläser om och arbetar med hjärnan. Som legitimerad 

fysioterapeut har jag under många år haft fokus på helhet och balansen 

mellan kropp och själ. Jag har haft förmånen i mitt yrkesval att studera 

de möjligheter vi har att utvecklas som människor.

Rörelse är viktigt för mig och jag använder tydliga, enkla och praktiska 

övningar såväl i kliniskt arbete som i föreläsningar och utbildning. Mitt 

intresse för hur hjärnan och kroppen samarbetar har gjort att jag 

specialiserat mig inom neurovetenskapen. 

Den potential vi har som människor att göra stor förändring med hjälp av 

små insatser är fascinerande. Som certifierad kommunikolog och med 

kunskaper i neuro- o sensomotorik samt reflexteori använder jag min 

kompetens till förbättringsarbete individuellt, i grupp och inom 

organisationer.

Min vision är att sprida kunskap om hur vi bland annat kan påverka vår 

hälsa, förmåga, minne, prestation, koncentration, inlärning och hantering 

av stress. 

Du är dina rörelser, dina rörelser blir du,

En gemensam förståelse blir ett välfungerande vi.

Det rör din hjärna.

Det rör din hjärna



Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon
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Open space: Kom med ditt 

tema, spørsmål eller ide

Rammer og metodikk fra 

«Open space».

Agendavegg med ulike 

temaer. Alle velger gruppe. 

Rapportvegg hvor alle kan 

lese konklusjoner fra de ulike 

gruppene.

Diskusjon og samtal i grupper. 

2 x 45 minutter. 

1 2 4

3
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Kommunikologforeningen har gjennom flere år arbeidet med 

fagdokumentasjon for kommunikologer. Hensikten er at tilgjengelig 

fagdokumentasjon som er gyldig og som kan brukes som referanse. 

Faggruppen har arbeidet videre med dokumentasjonen siden første 

utgave av standarden. Vi ønsker i en neste utgave av standarden å 

begrunne og legitimere de valgte kategoriene i rammeverket. Dette blir 

tema for gruppearbeider på kongressen.

Tilgjengelig fagdokumentasjon

Velkommen

til en trygg og åpen ramme for diskusjon
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Pris per person
Enkelrum: 4895 kr 
Dubbelrum: 4595 kr
Eget boende: 2895 kr

Inkl. lokaler, lunch, fm och em fika, 

middag fredag och lördag

Meld deg på via foreningens 

hjemmeside: 

https://kommunikologforeningen.org

/events/inspirationsarena-host2018/  

eller via mail til 

styrelsen@kommunikologforeningen.

org

Sted
Bosön, Stockholm. www.boson.nu

Velkommen

Hälsningar styrelsen för kommunikologföreningen

https://kommunikologforeningen.org/events/inspirationsarena-host2018/
mailto:styrelsen@kommunikologforeningen.org
http://www.boson.nu/

