Information till presentatörer på Kvalitetskonferens 31maj - 1 juni i Umeå.
Nu närmar sig kvalitetskonferensen i Umeå med stormsteg. Vi är så glada över att välkomna er som vill
presentera era projekt för att förbättra kvaliteten inom barn och ungdomshabiliteringen.
Vi har grupperat de olika presentationerna inom olika temaområden eller seminariespår. Inom vilket tema som
din/er presentation finns framgår av programmet. Varje tema har en moderator som ska inleda, avsluta och
hjälpa er att hålla tiden för presentationen. Moderatorn kommer att kontakta er.
För presentationen:
Lyft så mycket som möjligt fram konferensens tema barnet och familjen. Temat innehåller växande, utveckling,
samspel, delaktighet och hälsa ur såväl barnets och ungdomens perspektiv som familjens.
Ta fram vilken nytta barnet och familjen kan ha av projektet.
Börja med resultatet och det budskap du vill sprida - detaljerna om vägen dit kan man komplettera med efteråt
Räkna med att presentationen får ta 15 minuter så att det finns plats för frågor 5 minuter.
Praktisk information
Ta med ditt material på ett USB minne, egen dator kan inte användas. Gå till den sal där du/ni skall göra er
presentation och ladda ned presentationen på datorns skrivbord. Namnge den med namn och abstract
nummer.
Folkets Hus öppnar salarna från kl. 10.00 den 31 maj. Rumsvärdar kommer att finnas på plats för att ge hjälp. Vi
rekommenderar att ni gör detta så snart som möjligt för att undvika stress.
Rumsvärdarna kommer också att finnas på plats 15 minuter före start inför varje seminarium.
Vi ber dig om detsamma. Var på plats 15 minuter före seminariets start. Då kollas mikrofoner och annan teknik.
Du ska inte göra några åhörarkopior. Ditt/ert abstract läggs ut på hemsidan och de deltagare som vill ha
åhörarkopior får själv skriva ut dem och ta med till konferensen.
Skulle du vilja skicka in material från din presentation till hemsidan kan du göra det senast den 8 juni till
abstracts-sweden@mci-group.com
Inskickade presentationer kommer därefter att publiceras på hemsidan.
Har du frågor kan du vända dig till konferenssekretariatet
MCI
Tel. 08-5465 1500
E-post: abstracts-sweden@mci-group.com

Hjärtligt välkommen önskar vi som ordnar konferensen!

