INBJ UDA N

Miljösamverkan Skåne bjuder in till länsmöte för livsmedelsinspektörer i Skåne.
Livsmedelsverket kommer att informera om aktuella ämnen och på eftermiddagen är
det en inspirationsföreläsning om Tvärkulturell kompetens i mötet med den arabiska
kulturen.
Tid:

Torsdagen den 8 december 2016 klockan 09:00 – 16:00

Plats:

Länsstyrelsen Malmö, Kungsgatan 13

Kostnad:

Avgiften är 800 kr exklusive moms per deltagare. I avgiften ingår
kostnaden för fika och lunch. Vi debiterar efter genomförandet.

Anmälan:

Anmäl dig på Kommunförbundet Skånes hemsida www.kfsk.se
senast 7 november. Obs, kort anmälningstid p.g.a.
avbokningsregler.

Avanmälan:

Sker avanmälan efter anmälningstidens utgång och ersättare inte
deltar debiteras faktiska avgifter. Uteblir anmäld deltagare utan
avanmälan debiteras hel avgift.

Målgrupp:

Livsmedelsinspektörer i Skåne

Information:

Närmare information om dagens innehåll lämnas av Elin Ulander,
tel. 0728-85 47 56, e-post elin.ulander@kfsk.se.

Varmt välkomna!
Program – se nästa sida
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Program Länsmöte för livsmedelsinspektörer den 8 december 2016
09.00 – 09.30 Registrering och fika
09.30 – 11.30 Livsmedelsverket har ordet:
-Näringsdeklarationer
-Läkemedelsförsäljning
-Kontrollwiki
-Ostronbarer
-Forum för beredskapsdiagnostik
-Nationellt RASFF – regeringsuppdrag
-E-handel - regeringsuppdrag
Alexander Sobestiansky, Livsmedelsverket
11.30 – 12.00 Information från Livssamverkan och Tvärgruppsarbetet
Olu Lindström, Helsingborgs miljöförvaltning och Micaela Aleman, Malmö
miljöförvaltning
12.00 – 13.00 Lunch
Catering från Yallatrappan
13.00 – 16.00 Inspirationsföreläsning; Tvärkulturell kompetens i mötet med den
arabiska kulturen
Att flytta till Sverige och möta vår kultur innebär att man ställs inför en situation där
värderingar helt plötsligt står i motsats till och ibland även i kollisionskurs med varandra.
Bagateller som att bestämma tid för möten, ta initiativ, hälsa, sätta gränser m.m. kan ställa
till problem. Även om du talar ett språk obehindrat kan missförstånd uppstå.
I dagens samhälle behöver vi större kunskap, förståelse, förmåga att byta perspektiv och
mångkulturell kompetens i vardagen än tidigare. Därför är det en fördel om du förbereder
dig för dessa kulturella möten genom att förstå mekanismerna bakom olika värderingar och
på så vis få en större kunskap då du handskas med kulturkrockar.
Föreläsare: Madeleine Eriksson masterutbildad i internationell marknadsföring. Hon
flyttade till Tunisien 1991 där hon arbetade med att
assistera nordiska företag på den nordafrikanska
marknaden och vice versa. Sedan 2014 erbjuder hon
föreläsningar, utbildningar, coaching och konsultuppdrag
inom mångkulturella möten med fokus på den arabiska
kulturen.
(Bensträckare och eftermiddagsfika när det passar under dagen!)

