
 

 

   

 

 

Konference og messe den 3.november, kl. 9.00 – 15.00, Brøndby 

 Det hybride læringsrum og det hybride møde 

 

Videnscenter for Velfærdsteknologi vil gerne invitere jer til en fysisk konference, med fokus på det Hybride 

læringsrum. Vi lægger op til en spændende dag i selskab med fagliget stærke oplægsholdere, der kommer 

og giver deres bud på udviklingen inden for ”Det hybride læringsrum/møde”.  

Foruden konferencen vil der blive mulighed for at besøge vores messe, hvor producenter og virksomheder 

vil præsentere og gå i dialog med jer om deres produkter inden for velfærdsteknologi og digitale løsninger.   

Konferencen henvender sig til videns-institutioner, uddannelsesinstitutioner, undervisere, kommuner, 

regioner, virksomheder og andre interessenter. Altså alle, der ønsker at networke og være i dialog med 

andre aktører om innovative- og udviklingsmæssige processer.  

 Konferencen afholdes på SOSU H, Brøndby Møllevej 4, 2605 Brøndby.  

 Tilmelding med oplysninger om navn, firma, stilling og e-mail til videnscenter@sosuh.dk 

 Det er gratis at deltage. 

 

Program 

9.00 – 9.30 Kaffe, croissant og networking  

9.30 – 9.35 Dagens program v/Maj Britt Weidinger, Videnscenterchef, Videnscenter for 

Velfærdsteknologi 

9.35 – 9.50 Velkommen v/Pia Palnæs Hansen, Rektor, Bhsund 

9.50 – 10.20 Fra ensomhed til livsmod gennem virtuelle fællesskaber,  

Kan et menneske i social og eksistentiel forladthed genvinde sit livsmod gennem virtuelle 

fællesskaber faciliteret af frivillige? Kan hverdagen blive rigere hvis man mødes virtuelt og 

hvordan ser Lungeforeningen at deres medlemstilbud skal udvikle sig, måske accelereret 

efter corona pandemien? Det er nogle af spørgsmål, som Anne Brandt, Administrerende 

direktør, Lungeforeningen vil give et svar på.  

 

10.20 – 10.30 PAUSE 
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10.30 – 11.00 At være online deltager i et hybridmøde kan være en smertelig oplevelse 

Lars Haslund, Digital og Stratetisk Brandstifter, vil med brug af følelserne fortælle om, 

hvordan et helt nyt tankesæt og en anderledes tilgang til mødedesign, både live og onlive 

kan ændre følelsen af ikke at være en del af fællesskabet til en succesoplevelse. 

11.00 – 11.30 Ensomhed afhjælpes ved Virtuel Reality  

Jesper Roy, Direktør TakeAWalk vil fortælle om hvordan VR-oplevelser kan bringe både nye 

og gamle minder som ensomme ældre kan dele med hinanden. Et projekt i Herning 

kommune viser, at de smukkeste samtaler udfolder sig, når de ældre oplever sammen. Det 

smarte er, at det alt sammen foregår i både rolige og trygge omgivelser, nemlig i eget hjem. 

 

11.30 – 13.00 Frokost og besøg på messen hvor 30 virksomheder vil præsentere deres produkter 

 

13.00 – 13.30 Udvikling og implementering af det Hybride læringsrum  

Christian Ingemann, Projektchef, Tænketanken Mandag Morgen, vil fortælle os, hvorfor det 

hybride læringsrum, er mere end blot digitalisering og hvilke overvejelser vi skal have gjort 

os, før det bliver en succes. 

13.30 – 14.15 Flokdyrets krav til den hybride virkelighed 

Mellem alle de fantastiske muligheder, der viser sig i denne tid, står der også et flokdyr, som 

har nogle behov og kompetencer, vi ikke kan digitalisere. Forfatter, foredragsholder og cand. 

mag. i Interpersonel organisationskommunikation Tommy Krabbe runder dagen af med at 

kigge på os selv som art med humoristiske og teoretiske briller. 

  

14.15 – 15.00 Kaffe og kage og besøg på messen 

 

 

 

 

 

 

 


