SEMINARER I NORD

Dette vil du ikke gå glipp av!
26. september kommer tre av Nordens mest
ettertraktede foredragsholdere Maria Strömme,
Sanna Sarromaa og Gunnar Torbjørnsen

NANOTEKNOLOGI
– RADIKALE
KONSEKVENSER FOR
SAMFUNNET

VÅR MENTALE
KULTURELLE
TILSTAND

VERDIBASERT
LEDELSE I
KLASSEROMMET

Relevant for både ansatte og ledere
i offentlig og privat sektor

Program 26. september
Scandic Bodø

NANOTEKNOLOGI
– RADIKALE
KONSEKVENSER FOR
SAMFUNNET

10.00 Åpning av konferansen ved moderator.
10.10 Professor Maria Strömme – Nanoteknologien.
Verktøy som endrer:
• Vårt samfunn
• Våre liv
• Industrien
• Helsesektoren

VÅR MENTALE
KULTURELLE
TILSTAND

VERDIBASERT
LEDELSE I
KLASSEROMMET

Hvordan kan vi ved hjelp av nanoteknolig behandle kreft bedre og hvordan diagnostisere sykdommer
før vi får symptom, samt lære våre kropper å forynge seg selv. Lage plaster som bestemmer hvordan
sår skal leges.
Gi våre klær og hus helt nye egenskaper, skape miljøvennlig og smart embalasje.
11.10

Pause med kaffe/te, frukt og nøtter.

11.30 Lektor Gunnar Thorbjørnsen
– Å bygge fremtidens kompetanse «Vellykka klasseromsledelse i norsk videregående skole».
• Forutsetninger for å lykkes som lærer i vgs. – hva må til?
• Kilder til kunnskap og inspirasjon – hvem har jeg særlig lært av?
• Hvorfor er verdibasert ledelse viktig i møtet med ungdommer?
• Hva legger jeg i begrepet «personlig egnethet»?
12.30 Lunsj
13.30 Postdoc Sanna Sarromaa – Vår mentale kulturelle tilstand:
• Hvordan er vår mentale kulturelle tilstand sett utenfra?
• Er vi forberedt på fremtidens utfordringer?
• Hva må eventuelt forbedres og hvordan?
14.30 Moderator avslutter og oppsummerer dagens høydepunkter.
15.00 Takk for i dag – vel hjem!

Høstens viktigste påfyll!

Professor Maria Strömme
– Nanoteknologi
Hun er fra Svolvær og ble
Sveriges yngste profes
sor i nanoteknologi og
hun ble forøvrig kåret til
«Årets kvinne» i Sverige
i 2016!
Hun får flere tusen
henvendelser hvert år om
å holde foredrag om nanoteknologi og tror den
vil forandre vår måte å leve på.
Strömme har vært på Skavlan flere ganger,
hvor hun bl.a. snakket om hvordan nanotekno
logi kan hjelpe den aldrende befolkning.

Hvordan kan en 70 års kropp fungere som en
40 årings kropp!
Hun mener at nanoteknologi er det som vil bli
avgjørende for å få bukt med kreft på en bedre
måte. I stedet for store doser med cellegift, som
berører hele kroppen, kan man med nanotek
nologi gi doser akkurat der kreften er.
Strömme er forfatter av over 300 publikasjo
ner og oppfinneren bak mer enn 40 patenter.
Budskapet har interesse for alle sektorer i
samfunnet.

Postdoc Sanna Sarromaa
– Vår mentale kulturelle tilstand – er vi rustet
for fremtiden?
Hun har både provosert
og begeistret mange
gjennom flere år. Nå
skriver hun bok om skils
misser basert på egne
erfaringer kombinert
med en rekke intervjuer
av skilte personer.
– Skilsmisse er en stor sorg for veldig mange,
som ikke anerkjennes av omverdenen som
sorg, sier hun.

«Sorgen er blitt et kappløp for nordmenn,
og det gjelder å hive seg på bølgen. Dør det
en fra skolen din eller bygda di, forutsetter
det dagevis med felles hulking, kriseteam,
psykolog, prest og full stab. Kirkene, skolene,
kommunehusene og Røde Kors holder dørene
åpne, slik at du kan gråte offentlig med andre
likesinnede, gjerne med NRK på slep. Kjente
du ikke vedkommende? Det gjør ingenting!
Det er likevel viktig å samles og vise at man er
lamslått og i sjokk.» (VG)

Lektor Gunnar Thorbjørnsen
– Slik bygger vi kompetanse og bruker verdi
basert ledelse i videregående skole
«Likegyldighet er den
verste fienden, sa Gunn
ar, med nordnorsk tem
perament og lidenskap.»
«Har du omsorgen i
bunn, er det også lettere
å stille krav.» Lederska
pet må inn i klasserom
met igjen!
Han skapte magi i klasserommet i 42 år.
Hva er hemmeligheten? Når man leser intervju

et, ser man for seg en god pedagog, men også
en meget dyktig leder med et sterkt verdigrunn
lag.
Gunnar vil gi oss et innblikk i; «Hva er god
ledelse overfor ungdommer/mennesker i læ
ringssituasjon?»
Gi lærerne tilbake rollen som leder. (pappas
advokat har ikke noe på skolen å gjøre) og po
litikerne må slutte å bruke skolen som eksperi
mentell arena for lite gjennomtenkte tiltak.

Hurtigsvarsrabatt!
Meld deg på før 1. september
– få kr 200,- i rabatt!

Endringer - som
skaper fremtiden.
Nanoteknologi,
verdibasert ledelse i
klasserommet og vår
mentale kulturelle
tilstand.
Programmet
inneholder tre
interessante foredrag,
men dere kan velge
om dere vil delta på
tre eller to foredrag.
Professor
Maria Strömme:
Nanoteknolog
Lektor
Gunnar Thorbjørnsen:
Verdibasert ledelse i
klasserommet endrer
måten vi formidler
kompetanse på og
bedre når yngre
generasjoner
Postdoc
Sanna Sarromaa:
Vår mentale kulturelle
tilstand – er vi rustet for
fremtiden?

Hjertelig
velkommen
26. september 2019!
Behøver du overnatting?
Vi har avtale med Scandic

Følg Seminarer i Nord på Facebook:
www.facebook.com/Seminarerinord

Deltakeravgift:
Alternativ 1 - 3 seminarer kr 2.295,- Early Bird kr 300,- (+ mva)
Alternativ 2 - 2 seminarer kr 1.695,- (+ mva)
Meld der på før 1. september og få kr 200,- i rabatt.

Deltageravgiften inkluderer:
• Heldagsseminar med 3 foredragsholdere/
Halvdagsseminar med 2 valgfri saminarer
• Pauseservering som holder energien oppe
• Velsmakende lunsj med deilig dessert
• Gratis internettilkobling

Sted:
Scandic Bodø, Sjøgata 23, Bodø

Meld deg på her før 1. sept. og få kr 200,- i rabatt.
https://www.deltager.no/participant/arrangement.aspx?id=284911

Faktura blir tilsendt deg/dere pr. email:

post@seminarerinord.no

SEMINARER I NORD

Seminarer i Nord drives av et konsortium bestående av Magic North AS og ulike fagansvarlige
ut fra seminarets fokus. Fra år 2000 har det vært avholdt 1-2 seminarer pr. år med sentrale
temaer, som PCO (professional conference organizer) er de også teknisk arrangør av seminarer
i egen regi. Så vel som tilrettelegger for kurs, konferanser, landsmøter og fagsamlinger for andre.

Målsetting
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Seminarene skal ha dagsaktuelle utfordringer i arbeidslivet med høy standard i valg av temaer
og dyktige foredragsholdere og/eller innledere. Seminarene har de siste snart 19 år hatt en rekke
kjente og dyktige foredragsholdere med kunnskap og kompetanse innenfor ulike områder, med
en bred forankring innenfor sitt fagfelt.
Noen av de tidligere foredragsholdere som har bidratt er; Professor Thomas Hylland Eriksen,
IOC medlem Gerhard Heiberg, Teolog Anne Marie Tannæs, Norwegian eier Bjørn Kjos,
Konsernlege Bjørnar Brændeland, en av Europas beste foredragsholder Lasse Gustavson, Psykolog
Astrid Richadsen, Eventyreren og forfatteren Randi Skaug, Domkantor Magne Hansen,
Rådmann Einar Gaustad, Journalist, forfatter, skuespiller og humorist Arthur Arntzen, Psykolog
og avdelingsleder HMS Norge, Helge Njøs, Bedriftsrådgiver Johan Velten, Lege Jørgen
Skavlan, Forfatter og foredragsholder Per Kotte, Familieterapeut Kristi Solheim, Landslagspiller og
topptrener Vidar Terje Davidsen, Professor Per Fugelli, Professor Mads Gilbert og Mia Tørnblom.

