
 

Rikskonferens Snoezelen 5 - 6 maj 2020 
 

Aktivitetshuset Kamgarn i samarbete med Händelseriket i Falun, har nöjet att 
inbjuda Snoezelenverksamheter i Sverige, till rikskonferens i Borås-  

tema Möjlighet! 

Kanske har ni ett sinnesrum i er verksamhet och vill bygga på  era kunskaper kring  

sinnestimulering, bemötande och få veta mer om bakgrunden till Snoezelen.  

Under dessa dagar får ni möjlighet att utöka ert nätverk, utbyta erfarenheter och träffa 
andra verksamheter i Kamgarns inspirerande  miljö!  

Begränsat antal platser så i vanlig ordning är det först till kvarn som  

gäller. 

Vi reserverar oss för vissa tidsändringar i programmet. 

Dag 1 - Tisdagen den 5 maj 

Från 11.00 minglar vi och har möjlighet att se hunduppvisning med våra dagis-
hundar och deras skötare.  

12.00 -13.00   Lunchbuffé serveras i Kamgarnsalen 

13.00 -13.30    Presentation Kamgarn och Sinnesro 

13.30 -14.00  Föreläsning 1  Förinspelad Intervju med Ad Verheul, en av Snoezelens grundare  
   Where it all started! 

14.00 -15.00    Föreläsning 2  Sensorisk Integration och överkänslighet.  

   Föreläsare Marie Holmlund Leg Arbetsterapeut - www.sensit.se 

Livsviktigt paus och fika  

15.15 -16.30   Föreläsning 3 ”Bemöt i samspel med klientens perception" Hur kan vi bli mer  

   medvetna om klientens behov i sinnesrummet?   

   Föreläsare Ingela Fors  www.motesforum.se 

 16.30 -18.00                Mingel    

18.00   Middag med underhållning av  

   Kamgarns Showgrupp i Kamgarnsalen   

 

 



 

 

Rikskonferens Svenska Snoezelen 5 - 6 maj 2020 
Dag 2 - Onsdag 6 maj  

09.00 -9.30   Presentation av dagens agenda, reflektion av gårdagens föreläsningar 

09.30-12.00   Workshop/rundvandring/föreläsningar  

Tag del av olika  verksamheters perspektiv på hur de arbetar med sina sinnliga miljöer och vad det tillför  
samt  vilka  utmaningar de möter. Tillsammans  skapar vi  givande erfarenhetsutbyte i de olika grupperna.. 
Mer kan tillkomma!  

Station 1 Förinspelad föreläsning med Carmen Sanchez Kurator Äldreboende Danvikshem i Nacka. 

Station 2 Ytterligare verksamhet kan tillkomma 

Station 3  Förinspelad föreläsning med Anna Lindskog Leg. Arbetsterapeut Rättspsykiatrisk vård Växjö. 

Station 4 Rundvandring Kamgarn daglig verksamhet 

Station 5  Besök Sinnesro 

Station 6  Träffa våra besöks- och terapihundsekipage 

 

12.00 -13.00    Lunch serveras i Kamgarnsalen 

13.00 -14.30   Reflektion - Utbyte av erfarenheter  i grupper  

   (Ev föreläsning) 

14.30-15.00   Avslutning med fika och utvärdering :)
__________________________________________________________________________________________________________

Vad kostar kalaset?   

I priset ingår lunch, fika och Middag   1 900 SEK exkl.moms  (2 375 SEK  inkl.moms) 

Vatten kaffe och te ingår, övrig dryck till självkostnadspris. 

Resa och boende bekostas och arrangeras av deltagaren själv. 

Var sover vi? Se tips på boende samt avstånd från Kamgarn, Moldegatan 9, Borås: 

http://www.regementsstadensvandrarhem.se/index.html ca 10 minuter promenad  

https://borascamping.se/ ca 15 - 20 minuter med bil 

https://scandicplaza.gastrogate.com/ Scandic Plaza Borås – ca 30 min promenad  

Anmälan: Mail till sinnesro@7hassistans.se senast den 3 April.  

Anmälan är bindande ej personlig. 

Namn på verksamhet, besöksadress, postnummer, antal deltagare, kort beskrivning av verksamhet. 

Fullständig Fakturaadress inklusive organisationsnummer och mottagarkod. 

Tänk på att arrangörerna tar inget betalt för sitt arbete så vi ber er att vara noggranna med uppgifter i anmä-
lan så undviker vi  onödig återkoppling via telefon och mail.   

Frågor om eventet ring: 0720-712905 eller maila till sinnesro@7hassistans.se. 

Varmt Välkomna! 
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