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E-mailen er sendt til alle de e-mails, der er blevet indtastet af konferencegæsterne i forbindelse med
tilmelding. I nogle tilfælde af fx gruppetilmeldinger er vi bekendt med, at der er indtastet den samme email til alle deltagerne (typisk den, der har indtastet bestillingen).
Emnefelt: Børnekonferencen 2020 gennemføres – og streames online

Kære Indsat Fornavn
Børnekonferencen d. 17. marts gennemføres. Men med baggrund i de COVID-19 udfordringer
vi i Danmark står i – og må stå sammen om - skal vi alle tænke i nye kreative løsninger, så
smitte imellem os undgås.
Mange af jer har allerede meldt afbud til Børneeskonferencen tirsdag d. 17. marts på Bygholm
i Horsens. Endnu flere har ringet eller skrevet med spørgsmål angående konferencen. Derfor
tilbyder vi, at alle tilmeldte deltagere kan streame konferencen online – direkte og live fra
foredragsholderne til jer. På denne måde vil alle foredragsholdernes velforberedte oplæg, som
byder på både inspiration, solidt fagligt input samt værktøjer komme jer til glæde og gavn –
selv i coronatider.
Udover deltagelse i live streaming, vil der desuden være mulighed for at stille skriftlige
spørgsmål til foredragsholderne efter hvert foredrag, og vi vil forsøge at få besvaret så mange
som muligt. Enten live på streamen eller efterfølgende ved individuelle svar fra
foredragsholderne. Vi ser frem til jeres spørgsmål.
Vi skal hilse fra foredragsholderne, som glæder sig rigtig meget til en dag i jeres selskab!
Praktisk info vedr. live streaming: Rent praktisk kommer det til at foregå sådan, at alle
deltagere, som vi har e-mail adressen på (også dem som allerede har meldt afbud) får tilsendt
et link med en kode, så I kan streame konferencen online. Og I får naturligvis information om
det tekniske med videolink, hvordan man stiller spørgsmål osv. Det kommer i en senere e-mail
– og det er ikke kompliceret. Nogle har tilmeldt mange deltagere med én og samme email. I
må sørge for, at sende informationerne videre til rette vedkommende.
Deltag fra hjemmearbejdsplads eller grupperum: Da en del af jer har reserveret d. 25.
marts til input fra de dygtige foredragsholdere, tænker vi, at det er oplagt at tage
hjemmearbejdspladsen i brug. Eller evt. mødes i grupperum på jeres arbejdsplads, så I kan
dele oplevelsen med de kolleger, der også er tilmeldt. Dette vil give jer mulighed for at sparre
med hinanden i løbet af konferencedagen, som live-streames direkte til jer.
Bygholm holder åbent, så du må gerne deltage på konferencestedet: Der er stadigvæk
mulighed for at deltage i konferencen i fysisk forstand på Bygholm i Horsens. Bygholm
indretter dagen således at alle myndighedernes tiltag overholdes til glæde for os alle. Bl.a. er
der udmeldt et max på 100 personer i samme lokale, og det bliver ikke overskredet. Derudover
vil Bygholm opprioritere hygiejnisk på alle måder.
For at undgå madspild, vil vi gerne vide, om du vil deltage med
fysisk tilstedeværelse: For at undgå madspild og af hensyn til stol-opsætningen (hvor vi
spreder deltagerne mest muligt i konferencelokalet), vil vi gerne høre fra dig senest mandag d.
16. marts kl. 15.00, hvis du gerne vil deltage fysisk på konferencen.

Vi skal passe på hinanden: Vi følger naturligvis udviklingen og de forskellige myndigheders
udmeldinger tæt, ligesom vi er i dialog med rigtig mange interessenter i disse dage. Vi skal
løfte i fællesskab.
Vi vil naturligvis opfordre konferencedeltagere til at følge myndighedernes råd og vejledninger
til konferencedeltagere, som er:
•
•
•
•
•
•
•

Ældre, svækkede og personer med kronisk sygdom bør nøje overveje deres deltagelse
i offentlige arrangementer m.v.
Undgå håndtryk, kindkys og kram.
Nys eller host ikke på andre. Brug engangslommetørklæde. Om
nødvendigt ærmet ved albuebøjningen.
Oplever du sygdomssymptomer, bør du blive hjemme, så du ikke
udsætter andre for smittefare.
Hyppig og grundig håndvask. Brug håndsprit/vådservietter.

Alle vores informationer er naturligvis med forbehold for, at myndighederne kommer med nye
retningslinjer inden 17. marts.
Lidt flere detaljer om live streaming: Som bekendt er det ikke muligt at få refunderet billetter
(eller undlade at betale for bestilte billetter). Men fordi dette er en helt ekstraordinær situation
for alle, og der har været mange afbud, har vi kontakt til et professionelt firma, der har stor
erfaring med at live streame.
Alle arbejder på højtryk for den bedste oplevelse for alle deltagere - både dem som er med
hjemmefra, og de som er på Bygholm, men det skal understreges, at vi ikke kan garantere for
kvaliteten af den omtalte stream, og skulle der, trods det professionelle setup, være problemer
med lyd eller billede eller begge dele, internetforbindelsen eller hvilke som helst andre
problemer i hele eller dele af konferencen, så undskylder vi. Vi regner naturligvis med, at det
virker rigtig fint, for vi har stor tillid til teamet af fagfolk, men vi kan ikke holdes ansvarlige, hvis
noget helt mod forventning skulle gå skævt.
Bemærk også gerne, at live streaming for deltagere, der har meldt afbud hverken er standard
er påkrævet, men i denne særlige tid, må vi alle lægge en ekstra indsats, og derfor tilbyder vi
live streaming.
Bemærk desuden, at den omtalte stream kun bliver tilgængelig live. Dvs. at man hverken kan
se det forskudt, spole tilbage eller se den senere end på tidspunktet for selve konferencen.
Dette af hensyn til foredragsholderne, der ikke ønsker, at deres foredrag skal ligge frit
tilgængelige bagefter. Streaming af deres foredrag er ikke en del af den oprindelige aftale, og
kan derfor kun lade sig gøre på grund af foredragsholdernes store venlighed, velvilje og
imødekommenhed i denne særlige situation.
Det skal understreges, at det er strengt ulovligt på nogen måde at optage vores stream både
direkte på computeren eller med mobiltelefon eller på anden måde, og det er forbundet med
alvorlige retslige konsekvenser, hvis man gør dette. Igen af hensyn til foredragsholderne.

VI glæder os til en god dag i godt fagligt selskab.
Pas på jer selv og hinanden.
Mange hilsner
CTKU - Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling

