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INFORMATIONSDAG FÖR HÖGSKOLESTUDERANDE I FINLAND

TEMA: KOMMUNIKATION
Måndag 21.11.2016 kl. 13.00

Yrkeshögskolan Laurea, Dickursby
Banvägen 22, 01300 Vanda

PROGRAM 21.11.2016

13.00 Välkommen
Maria Romantschuk, programchef, Hanaholmen – kulturcentrum för Sverige och Finland 
Johanna Lahti , utvecklingschef, Yrkeshögskolan Laurea
Camilla Kåla, Sverigekontakt i Finland r.f.
Hälsning från Sveriges ambassad
Jan Nyberg, press- och kulturråd, Sveriges ambassad i Helsingfors
Introdukti on ti ll grupparbetet
Nathalie Edman-Koskell

13.30
Den kommunikati va ledaren – att  leda med hjärna, hjärta och händer
Ida Karlberg Gidlund

Visualisera dina idéer
Andreas Dahlin

Finlandismer, parti ti v och  en och annan fi ka i tystnad – en vardag på minst tre språk
Ylva Larsdotter

15.00
Grupparbete med rikssvenska studerande
Grupperna diskuterar och förbereder frågor ti ll panelen. Kaff eservering.

16.00
Paneldiskussion med Ida Karlberg Gidlund, Andreas Dahlin och Ylva Larsdott er. 
Panelen leds av Kenneth Nilsson

17.15 Sverigepaket avslutas och dagens twitt rare belönas

17.30 Film: Filip & Fredrik presenterar Trevligt folk
Arrangörer: Sverigekontakt i Finland r.f., Hanaholmen–kulturcentrum för Sverige och Finland, Svenska nu i samarbete med 
Språkcentrum vid Helsingfors universitet, Aalto-universitetet, Haaga-Helia yrkeshögskola, Yrkeshögskolan Laurea, Metropolia 
yrkeshögskola och Sveriges ambassad i Helsingfors med ekonomiskt stöd av Riksföreningen Sverigekontakt i Sverige, Svenska 
kulturfonden och Kulturfonden för Sverige och Finland.
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TALARE

ANDREAS DAHLIN
Andreas Dahlin växte upp i Mönsterås i sydöstra Småland. Studier tog 
honom ti ll Uppsala Universitet där han 2005 blev doktor i analyti sk kemi. 
Andreas jobbade några år som konsult i olika läkemedelsbolag innan han 
återvände ti ll Uppsala där han blev projektledare för ett  interdisciplinärt 
projekt mellan mikrosystemteknik och neurokirurgi. När projektet slutade 
2015 så beslöt Andreas att  starta ett  företag där han hjälper forskare inom 
akademin och industrin att  förbätt ra sin kommunikati on med hjälp av bätt re 
och mer lättf  örstårliga bilder. Men varför startade Andreas ett  företag 
om bildkommunikati on när han är kemist? Det kommer du få reda på.

IDA KARLBERG GIDLUND 
Ida leder Teach for Sweden, en sti ft else som arbetar med att  bidra 
ti ll en mera likvärdig skola genom ledarskap. I våras blev Ida ti lldelad 
priset ”Årets Ledarutvecklare 2016” på Chefgalan. I föreläsningen den 
kommunikati va ledaren berätt ar Ida om kommunikati onens utmaningar 
och vikten av att  kommunicera och leda med hjärna, hjärta och händer.
Ida har deltagit i det bilaterala ledarskapsprogrammet Tandem  Leadership. 

YLVA LARSDOTTER
Ylva Larsdott er är bibliotekarie och kulturjournalist. Hon har bott  i Finland 
i snart ti o år och fascineras fortf arande över förhållandet mellan Sverige 
och Finland. I sin föreläsning ska hon tala om hur det är att  som svensk 
jobba på svenska i Finland, språkbroar och språkbarriär och  missförstånd 
som kan uppstå kring det lilla ordet ”nog”. Hon är redaktör för ”Enkel biljett  
– Från Sverige ti ll Finland med kärlek, längtan och vemod (Söderströms
2011), som tar upp infl ytt ade svenskars upplevelser av Finland.  Hon skriver
regelbundet för Svenska Yle, Ny Tid och Sveriges Radio Sisuradio.

FILM
T������� ���� 
Sverige 2015, 96 min
Regi: Karin af Klintberg, Anders Helgeson
Som första afrikanska lag någonsin har Somalia precis 
anmält sig ti ll bandy-VM. De unga spelarna bor dock 
inte i Somalia. De bor i Borlänge. Och ingen av dem har 
någonsin stått  på ett  par skridskor. VM i Sibirien börjar om 
sex månader. 
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