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Landsmødeprogram 2016 

 

Fredag den 16. september: 

 
11.30-13.30 Ankomst og frokost på Egmont Højskolen.  

14.00-14.45 Velkomst og landsformandens redegørelse for foreningens status og fremlæggelse af 

revideret version af strategiplanen ”Flere ka’ mere”. Landsformanden fremlægger ligeledes 

udkast til politisk udtalelse fra landsmødet. 

14.45-15.15 Oplæg til gruppedrøftelse om foreningens vision og strategi frem til 2018. 

15.15-15.45 Pause 

15.45-16.45 Landsmødet drøfter i grupper foreningens vision og strategi frem til næste landsmøde i 

2018. Hvad skal være foreningens fremtidige fokusområder og politiske målsætninger. 

Med udgangspunkt i gruppedrøftelserne om vision og strategi, drøftes formandens 

redegørelse og strategiplanen.  

16.45-17.30 Grupperne præsenterer deres bud på foreningens fokusområder frem mod næste 

landsmøde.   

 Præsentation af kandidater til formands- og næstformandsposten 

Valg af landsformand og valg af næstformand 

18.30 Middag 

20.00 Dialog med ledelsen. 

Alle landsmødets deltagere får lejlighed til at stille spørgsmål om foreningens arbejde til 

formand, næstformand, FU-medlemmer og direktør. 

 

Lørdag den 17. september: 

 

Tema: Er der (stadig) plads til os? Holdninger og synet på mennesker med handicap. 

Undertema: Ensomhed. 

8.00-9.00 Morgenmad 

9.30 Torsten Gail (MF), handicappolitisk ordfører for Alternativet.  

 Findes der en alternativ handicappolitik? 

10.00 Jesper Dammeyer, lektor i psykologi på Københavns Universitet.  

Hvorfor er mennesker med handicap mest lykkelige i selskab med andre handicappede? 

Pause 
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11.15 Formand for Det Centrale Handicapråd, Anette Laigaard (tidl. adm. direktør for 

socialforvaltningen i København). 

Hvordan påvirker vi beslutningstagere og almindelige danskeres holdning til mennesker  

med handicap? 

11.45 Lisbeth Riisager Henriksen, cand. mag., forfatter og debattør. 

Fra velfærdsstat til konkurrencestat. Er der plads til mennesker med handicap i 

konkurrencestaten? 

12.30-14.00 Frokost 

14.15-15.00 Oplæg af adjunkt Mette Elmose, Psykologisk Institut, Syddansk Universitet 

Hvad er ensomhed, og hvor udbredt er det blandt mennesker med handicap? 

15.00-15.30: Pause til at kommer frem til sin workshop 

15.30-17.00 Derefter er der mulighed for at besøge en af de to workshops: 

Ensomhed i en BPA - om at være venner med - og afhængig af - sine hjælpere, som socialt 

netværk. Indleder Lone Barsøe, BPA-bruger og underviser på Egmont Højskolen. Forfatter til 

utalligt materiale om BPA. 

Ensomhed på botilbud – hvordan opleves ensomheden, når der bor andre lige bag ved 

væggen – og hvad kan vi gøre ved det? Indleder: Medarbejder fra Jonstrupvang (ikke 

bekræftet) 

19.00  Middag, underholdning og fest - musikken leveres af orkesteret Baktus All Stars. 

 

Søndag den 18. september: 

8.00-9.00 Morgenmad 

 

8.30 Vandhalla er åben – den første halve time kun for landsmødets deltagere. 

11.00-12.00 Oplæg af Thomas Blachman ud fra emnet ensomhed og er der plads til os? 

12.00 Landsformanden afslutter landsmødet 

12.15 Frokost og afrejse. 

 

 


