Vårda ditt barnasinne
Vi lever allt längre och är pigga upp i höga åldrar.
Underbart eller hur? Men en åldrande befolkning skapar
vissa utmaningar för samhället och en av dessa är
ensamheten. Hur möter vi de nya behoven? Kan samspel
med barn vara en del av lösningen?
Tillsammans med SeniorVärlden bjuder vi på Liljewall in dig till ett
frukostwebbinarium med fokus på hur boende för äldre kan kombineras
med lärmiljöer för unga och därigenom öka livskvaliteten för alla.
Här får du ta del av expertkunskaper och erfarenheter från såväl
forskning som praktiska exempel, lyssna till vad representanter
från respektive verksamhetsområde har att säga och bli inspirerad.
Tillsammans med dig vill vi utifrån behov skapa de bästa livsmiljöerna
för människor, oavsett ålder.
Panelen har vardera cirka tio minuter att presentera sig och sitt ämne.
Vi avslutar med en kort frågestund.
V A R : Sänds digitalt via Zoom
(länken till webbinariumet får du när du har anmält dig)
N Ä R : tisdagen den 4 maj 2021 klockan 8.00–9.00
Webbinariet är gratis.
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Klockan 8.00–9.00
Petter Ahlström, generalsekreterare SeniorVärlden,
och Otto Eriksson, studiochef Liljewall, hälsar välkomna
Liljewalls marknadsområdesansvariga Janina Igelström/Gbg
och Sandra Westin/Sthlm presenteras.
Moderator: Janina Igelström
Idén bakom 4-åringarna på äldreboendet
Ingmar Skoog, professor, föreståndare för AgeCap vid Göteborgs universitet
Fysisk gestaltning av gemensamma miljöer
för både äldre och yngre sett ur hållbarhetsperspektiv
Madeleine Nordenknekt, arkitekt Liljewall.
Om synergin och kvaliteten av att blanda professioner
och verksamheter. Fördelar och fallgropar
Kerstin Signert, fil. dr i pedagogik, f.d. universitetslektor vid
Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande vid
Göteborgs universitet, samt Monica Berglund, VD Tre Stiftelser.
Erfarenheter från utveckling av generationsprojekten Silverkällan
i Göteborg och Vågen i Fyrklövern i Upplands Väsby som kombinerar lokaler för
utbildning och SÄBO i samma byggnad
Jennifer Jennerhed, projektutvecklare Hemsö Fastighets AB.
Att åldras väl, hur hjärnan och kroppens funktioner vidmakthålls
och utvecklas genom åldersoptimering
Börje Bjelke, överläkare/professor på Universitetet i Oslo.
Frågor från chat/live och avslut

