
Välkommen till 2017 års utbildnings- och forsknings konferens på temat gästbemötande & kommunikation
Konferensen börjar på förmiddagen måndagen den 6 februari och avslutas tidig eftermiddag onsdagen den 8 februari. Vi har reserverat ett begränsat antal 
hotellrum till specialpris helgen innan för de som vill komma till Järvsö lite tidigare och åka skidor. Meddela vid anmälan om du vill komma tidigare. 

Kostnad
3 600 kr/person (exkl moms). I priset ingår konferensavgift, boende i del i dubbelrum på Bergshotellet, samtliga måltider och aktiviteter. (Enkelrumstillägg 900 kr.) 
Pris för boende helgen innan: 1 450 kr (inkl moms) per dubbelrum och natt.

Anmälan
Maila din anmälan till sdf@skansen.se senast 23 december.  
Uppge: namn, specialkost samt eventuella önskemål om vem man vill dela rum med.

Frågor om konferensen
Kontakta Linda Thelin – linda.thelin@de5stora.com eller Jens Djupa – jens.djupa@skansen.se

Varmt välkomna!
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Preliminärt program för utbildnings- och forskningskonferens 6-8 feb 2017
Dag 1: Tema utbildning

Dag 2: Tema kommunikation

Dag 3:  Tema stora rovdjur

10.30-11.30  Registrering och fika

11.40  Välkommen och inledning

12.00  Rapport från EAZA-konferens och genomgång av nya EAZÁ s Conservation Education Standards. 

12.40  LUNCH

13.40  Diskussion kring hur SDF-parker skall implementera Conservation Education Standards.

14.10  Diskussion om gymnasiekurser, innehåll och tolkningar 
• Skolverket medverkar och workshop

16.00  Avslut dag 1

17.00  Trekamp med tema vilda djur på Rovdjurscentret

18.30  Middag på Bergskrogen

9.00  Presentation av utbildningsinsatser i svenska djurparker

9.30  Mer än bara information - att väcka tankar – naturvägledning i svenska djurparker

 • Centrum för naturvägledning föreläser om hur naturvägledning skiljer sig från klassisk utbildning, olika 
metoder/arbetssätt för att väcka tankar samt hur man utvärderar naturvägledning. 

 • Workshop med frågeställningarna: Vad vill vi uppnå i djurparker? Vilket behov för utvärdering och 
utveckling finns? Vad kan vi göra tillsammans? 

12.00  LUNCH

13.00  Guidad tur på Järvzoo med förtäring längs vägen

15.00  Kommunikation och gästbemötande 

 Hur utbildar vi de blivande djurvårdarna och vad förväntas av dem? Hur fångar man publiken? Pernilla 
Mosesson, Kolmården och Jens Djupa, Skansen berättar om sina tankar och erfarenheter. 

17.00  EAZA-kampanjen Let it grow.

17.30  Avslut dag 2

18.30  Middag med aktivitet/samkväm

9.00  ”The big five” – att träna fem viktiga förmågor hos barn med hjälp av tema djur (Rovdjurscentret)

9.20  Påfyllningskunskap om de stora rovdjuren i Sverige 

 • Hur ser rovdjursläget ut i Sverige idag? Vad händer inom rovdjursförvaltningen? Vad säger den senaste 
forskningen? Rovdjurscentret och forskningsprojekten för björn och varg presenterar den senaste 
forskningen och kunskapen, inkl forskning på björnar i djurparker.

12.00  LUNCH

13.00  Sammanfattande diskussion och nästa års möte

14.00  Avslut dag 3
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