NFSU konference 13.-14. september 2017
København
Tema for dette års konference er:

Spæd og småbørn i risiko – forebyggelse, intervention og behandling

NFSU inviterer igen til nordisk konference, denne gang i København. Konferencen vil blive afholdt
på hotel Scandic, Eremitage i Lyngby, 15 min. i tog fra København centrum (for mere info, se
vedlagte rejseoplysninger).
Vi har sammensat et spændende program med fokus på forskellige aspekter ift. spæd og småbørn i
risiko, både ift. forebyggelse, intervention og behandling.
De sidste par år har der været tradition for at afholde en prækonference i forbindelse med selve
konferencen. Prækonferencen er i år planlagt som heldagskonference den 12. september 2017
samme sted. Tema for dette års prækonference er:

Implementering af DC 0-5 i Norden
Du vil fremover finde mere info om konferencen og prækonferencen på NFSU’s hjemmeside;
www.nfsu.org
Du kan tilmelde dig konferencen ved at kontakte bestyrelsesmedlem Anja Molbech Andersen på
mail; nfsu.org@gmail.com og indbetale konferencebeløb til NFSUs danske konto i Danske Bank:
9570 16595128 v/ kasserer Emma M. Bärs.
IBAN: DK2230000016595128, SWIFT: DABADKKK, NFSU organisationsnr. 918823417

Du bedes oplyse navn, arbejdssted og mailadresse i din tilmelding, om du er medlem af NFSU,
samt om du ønsker at deltage i festmiddag onsdag 13.september på Scandic hotel og om du evt. har
behov for specialkost. Du er først tilmeldt, når indbetalingen er registreret på kontoen.
Konferencepladser fordeles efter først til mølle princip.
Medlemskab af NFSU er personligt. Det koster 300 kr. pr. år. Du kan gå ind på NFSUs hjemmeside
for mere info om medlemskab. Husk at oplyse mailadresse i forbindelse med indbetaling af
medlemskab, så vi kan fremsende nyhedsbrev mm.

Prisen for konferencen; (obs. ny tilmeldingsdato)
Early bird pris for medlemmer af NFSU: 2200 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift. konference
inden 15. juni 2017
Early bird for ikke medlemmer af NFSU: 2800 DKK, dvs. tilmelding og betaling ift. konference
inden 15. juni 2017
Late bird for medlemmer af NFSU: 2600 DKK, dvs. tilmelding efter 15. juni 2017
Late bird pris for ikke-medlemmer af NFSU: 3200 DKK, dvs. tilmelding efter 15. juni 2017
Pris for heltids studerende: 1100 DKK (pris uden middag)
Pris for deltagelse i prækonferencen: 800 DKK
Bemærk, at prisen er i danske kroner.

Vi glæder os til at se jer til nogle spændende dage!
Med venlig hilsen bestyrelsen i NFSU

Praktisk info
Hotellet ligger i hjertet af Lyngby, 13 km. fra København. Det ligger på toppen af Lyngby
storcenter. Du kan parkere i parkeringskælder under hotellet mod betaling. Alternativt er det muligt
at parkerer uden betaling bagved Lyngby station, 5 min. gang fra hotellet.
Du kan tage til Lyngby station med S-tog, linje B mod Hillerød. S-toget kører både fra Købehavns
hovedbanegård, samt Nørreport station. Hvis man kommer med metro fra Kastrup lufthavn, kan
man skifte til S-tog på både Københavns hovedbanegård og Nørreport station. For mere info se evt.
på internettet ”rejseplanen”.
Det er muligt at bestille hotelværelse på konferencestedet ved kontakt med Scandic Eremitage. Pris
1220 DKK pr person på nat. Hotellets oplysninger, samt den værelsesformular du skal bruge i
forbindelse med booking af hotelværelse, vil du finde på NFSUs hjemmeside.

