
Kære alle 

Så er vi her igen med de sidste detaljer til faglig dag og julefrokost den 23. november :-)  

 

JULEFROKOSTEN bliver på Vinbaren Vesterbro Torv, Svendsgade 1, 1669 København V 

og starter kl. 18.30.  

Her får vi selvfølgelig: NORDISK TAPAS og en chokoladefondant med vaniljeis. (Skriv lige hvis du er 

vegetar) 

 

Prisen er 250 dkr. for maden og drikkevarer køber man selv på stedet. Tilmelding til 

nordiskemediatorer@gmail.com inden den 3. november og samtidig betaling til:  

 

Reg.nr: 1551 Konto: 10310636  

Ved indbetalinger fra udlandet benyttes:  

Danske Bank, SWIFT – BIG: DABADKKK  

IBAN: DK79 3000 0010 3106 36 

 

  

Og  DEN FAGLIGE DAG: 

 

STED kl. 10-17.45: Søndre Campus, Karen Blixens Vej 8, 2300 København, lokale: 7C.2.14 

 

TILMELDING: senest 3. november 

 

Vi sætter fokus på formidling af det konfliktfaglige stof og starter vores nye konfliktfaglige netværk op denne 

dag. Hvis du vil være med i netværket er du velkommen, og ellers kan du tilmelde dig de dele af dagen du 

har lyst til at komme til.   

 

Program: 

Kl. 10-14 - Konfliktfagligt netværk, se vedhæftede dokument (denne gang har vi husket det ;-)) 

 

 

Kl. 14-17 Oplæg om formidling - ved Linda Greve 

• En god præsentation er relevant, involverende og interessant. Nogle gange lægger den endda 

op til videndeling. På tre timer får I en indføring i gode oplæg, god undervisning og hvordan 

videndeling sættes i gang. 

Linda Greve er teolog, retoriker og PhD i videnskommunikation. Hun er forfatter til bøgerne Den 

gode præsentation og Forandrende Ledelseskommunikation og uddannet gratisk facilitator. Til 

daglig arbejder hun som undervisningsudvikler på Aarhus BSS. 

 

Kl. 17-17.45 Leg med konflikter - vi kobler leg, læring og formidling 

 

På dagen præsenterer Nordiske Mediatorer også nogle konfliktfaglige modeller, som vi i samarbejde med en 

grafiker i skrivende stund er ved at få udviklet. Modellerne kan bruges af foreningens medlemmer til at 

formidle konfliktfaglige emner.  

 

Kl. 18.30 Julefrokost 

 

Første del af dagen er gratis at deltage i.  

 

Vi håber at se nye og gamle i bedste dialogiske ånd. 
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