
Program høstkonferansen 2019
6. - 7. november 2019, Comfort Hotell Union brygge Drammen

Navnet på konferansen denne gangen er: “Jeg 
vil, og jeg får det til”. Konferansen har fokus på                           
arbeidstakere. Velkommen skal dere være!
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Program for konferansen

Onsdag 6.november

10.00-10.30 Registrering

10.30-10.45 Åpning/velkommen

11.00-13.00 Anne Marie Skjølvsik “Kosthold og ernæring”.

13.00-14.00 Lunsj

1400-15.30 “Enkel Jympa” med Irene Knutsen.

19.00   Middag
   

Torsdag 7.november

09.00-12.00 Hugo Brekken “Trygg oppvekst”

12.00-13.00 Lunsj

13.00-14.30 “Helt med” med Audun Moen og Elisabeth Nordal.

14.30-14.45 Takk for nå

14.45  Vel hjem. Og velkommen igjen til våren!
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Anne Marie Skjølsvik

Anne Marie Skjølsvik er klinisk ernæringsfysiolog, 32 år 
og jobber til daglig som talsperson for ernæring hos 
TINE SA. Hennes store lidenskap er å formidle kunnskap 
om kosthold, ernæring og aktivitet på en lettfattelig 
måte. Anne Marie har stor tro på slagordet «litt av alt og 
alt med måte». Anne Marie har også en kveldsstilling 
som klinisk ernæringsfysiolog hos Synergi Helse Medis-
inske senter i Drammen og som treningsinstruktør hos 
Akropolis Trening. Sammen med kunnskap fra idrett-
slinje og 11 år med troppsgymnastikk har hun god kom-
petanse på idrettsernæring og kosthold for prestasjon.

Irene Knutsen

Irene S. Knutsen jobber til daglig på Dag- og aktivi-
tetstilbudet i Arbeid og inkludering (AoI) Tysvær. Hun 
er helsefagarbeider og har jobbet i ett botiltak i 10 år. 
Hun er utdannet instruktør i Friskis & svettis Tysvær og 
var med og startet Enkel Jympa i 2015. Enkel Jympa er 
enkel funksjonell tilrettelagt trening for mennesker med 
funksjonsnedsettelser. Hun er engasjert og brenner for 
bevegelsesglede som forbygger livstilssykdommer og 
som øker livs- og arbeidsglede. 

Hugo Brekken

Hugo Brekken er prosessleder og jobber i organisasjonen 
Trygg Oppvekst, som er et forsknings- og kunnskapsbasert 
livsmestringsprogram med en forebyggende innfallsvinkel.

Temaer i gruppene kan være bla: åpenhet & kommunikas-
jon, tanker & følelser, selvbilde & identitet, rus & avhen-
gighet, nettbruk & teknologi, mobbing & krenkende adferd 
og valg & konsekvenser.

“Helt med”

“Helt med” er et SOR-prosjekt som handler om å få flere 
mennesker med utviklingshemning ut i det ordinære 
arbeidslivet. Prosjektet er inspirert av KLAP i Danmark, 
som har resultert i at mer enn 2.000 personer med kog-
nitive funksjonsnedsettelser har fått jobb i det ordinære 
arbeidsliv. 

I 2016 ble det utviklet en modell tilpasset norske 
forhold, med klare mål om å få mennesker med ut-
viklingshemming ut i det ordinære arbeidslivet.
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Påmeldingsfrist: 1. september

Kontakt:        Konferansen holdes på:
LAFY   v/ Jane Midtbø     Comfort Hotell Union Brygge
Epost:  jane.m@asvo-kongsberg.no   Grønland 64
Tlf:   99 15 46 11      3045 Drammen

Priser:

Konferanseavgift medlemmer   kr. 1100 ,-
Konferanseavgift ikke medlemmer  kr. 2200 ,-
Full pakke medlemmer    kr. 4600 ,-
Dagpakke inkl. lunsj    kr. 780 ,-
Middag inkl. 2 drikkenheter    kr. 850 ,-
Tilslutningsdøgn     kr. 1200 ,-

Full pakke i enkeltrom inkl. alle måltider fra lunsj onsdag til og med lunsj torsdag

Påmelding på
www.lafy.no

Påmeldingen er bindende
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