Hukommelsesteam
ledersamling 2020

S

Invitasjon
NKS Kløveråsen har gleden av å invitere til samling
for ledere av hukommelsesteam i Nordland. Dette
er tiende gang vi arrangerer samling spesielt for
ledere/kontaktpersoner.
Hensikten er å knytte kontakter og legge til rette for
erfaringsutveksling, samt gi faglig påfyll.
Selve samlingen har ingen egenandel. Kløveråsen
dekker lunsj begge dager, samt middag på første
dag.
Hver enkelt kommune må dekke utgifter i
forbindelse med reise og opphold. Det er reservert
hotellrom på Thon Nordlys hotell frem til
14.08.2020. Enkeltrom koster kr 1282,- samme pris
begge dagene.

Bestilling av hotell gjøres ved direkte kontakt med
hotellet, enten via telefon 75531910 Mail:
nordlys.booking@olavthon.no Bruk ref. kode:
29456260
Påmelding til selve samlingen gjøres elektronisk via
vår hjemmeside: www.kloverasen.no Frist for
påmelding er 14.august. På grunn av begrenset
plass i lokalet gjelder «først til mølla-prinsippet».
Når:

1.-2.september 2020

Hvor:

Kløversenteret
Junkerveien 67, Bodø

Tid:

tirsdag
onsdag

Annet:

Ved spørsmål ta kontakt med
oss på telefon 75 55 16 10 eller

11.00 - 16.15
09.00 - 14.30

på mail post@kloverasen.no

NKS Kløveråsen as

Vi skal gjøre hverdagen bedre

Tirsdag 1.sept
11.00 - 11.15

Velkommen og kort presentasjonsrunde

11.15 - 12.15

Informasjon v/ Julie Tangen, Seniorrådgiver, Fylkesmannen i Nordland

12.15 - 13.00

Lunsj

13.00 - 14.00

Runde rundt bordet
erfaringsutveksling

14.00 - 14.15

Pause

14.15 - 15.15

Runde rundt bordet
erfaringsutveksling forts.

15.15 - 15.30

Pause

15.30 - 16.15

Runde rundt bordet
erfaringsutveksling forts.

19.00

Felles middag på Peppes

Onsdag 2.sept
09.00 - 09.15

Velkommen dag 2

09.15-10.15

Hukommelsensteamets rolle og funksjon
v/ Klaus Amundsen

10.15-10.30

Pause

10.30-12.00

Min memoria
v/ Marthe Tverbakk Tjærandsen

12.00 - 12.45

Lunsj

12.45 - 13.45

Nasjonalforeningen for folkehelsen
v/ Per Olaf Fure

13.45 - 14.30

Felles oppsummering
Avslutning

Kløveråsen forholder seg til de gjeldende smittevern regler. Vi iverksetter tiltak i henhold til dette.

Med forbehold om endringer i programmet.
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Vi skal gjøre hverdagen bedre

