Opfølgende kursus i Integrated Listening Systems (iLs) Focus Systemet
Opdateret viden og erfaringsudveksling for certificerede.
D. 25 juni 2021.

Arrangør og underviser: Ingelis Arnsbjerg. Aut. Ergoterapeut, certificeret iLs /SSP behandler og
certificeret iLs instruktør.
Kursusassistent: Henriette Nisted, Aut. Ergoterapeut og certificeret iLs /SSP behandler.
Bindende tilmelding:
Tilmeldingslink:
https://system.easypractice.net/event/opflgnings-kursusdag-om-ils-focus-systemet-opdateringog-erfaringsudveksling-feda7
Tilmeldingsfrist: D. 18.06. 2021.
NB. I tilfælde af kursets aflysning grundet myndighedernes pandemi restriktioner, vil
kursusgebyret ikke blive tilbagebetalt, men kurset vil blive udskudt og afholdt på Marienlyst
Strandhotel indenfor 6 måneder fra D. 25 juni 2021.
Kursus dato og varighed:
Fredag D. 25/06 2021 Kl. 10.00 -17.00.
Deltager antal: Begrænset til Max. 24.
Deltager kvalifikationer: Certifikation i iLs Focus systemet
Pris: 1.500 kr. som dækker lækre kursusfaciliteter inden- og udendørs, let morgenmåltid,
formiddagssnack, frokost inkl. Thoreauvand samt eftermiddagssnack.
Kaffe, Perchs te, isvand, juice og frisk frugt hele dagen.
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Kursusindhold:
• Udveksling af erfaringer med at implementere iLs Focus behandling i praksis.
inkl. erfaring med bevilling fra kommuner eller andre bevillingsmyndigheder.
• Opdateret viden om iLs, og nye studier undervejs.
• ERFA iLs grupper i Danmark. Etablerede samt perspektiver for nye grupper.
• Produktgaranti fra iLs/Unyte og reparation af iLs Focus udstyr.
• Forsikring af Focus udstyr.
• Præsentation af cases og fælles drøftelse af cases.
• Opdatering om virksomheden iLs/Unyte, Safe and Sound Protocol (SSP)
Remote Delivery og andre produkter/ressourcer/webinarer af interesse for iLs
Focus behandlere.
Kursus stedet:
Marienlyst Strandhotel i Helsingør. Marienlyst er et attraktivt Strand- og konferencehotel meget
smukt beliggende lige ud til Øresund. Marienlyst er i 2019 kåret som Danmarks bedste møde og
eventsted (bedste mødekoncept og bedste lokaler).
Adresse:
Marienlyst Strandhotel
Ndr. Strandvej 2, 3000 Helsingør Tlf. 49214000 hotel@marienlyst.dk www.marienlyst.dk

Mulighed for overnatning på Marienlyst til specialtilbuds pris:
Hvis du ønsker at overnatte på Marienlyst er der opnået specialpris på 995,00 kr. dækkende et
Superior enkelt værelse med stor lækker morgenbuffet, samt adgang til Marienlyst Strand Spa og
sanserum i indchecknings perioden. Ind-checkning kl. 15.00 og ud-checkning kl. 9.00.
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NB: Der er reserveret 15 værelser. Værelser bookes individuelt af den enkelte kursist ved
henvendelse til Marienlyst Strandhotel på tlf. 49214000.
Ved forespørgsel på værelse refereres til bookingnummer: 49308
Alternativt logi: Der flere gode muligheder for Airbnb overnatning i og omkring Helsingør.
Fællesmiddag:
Der vil blive arrangeret fælles spisning torsdag aften D. 24 juni for dem som overnatter og gerne vil
spise sammen på Marienlysts restaurant. 2 retter koster 250 kr. og 3 retter 335 kr.
Helsingør har mange gode spisesteder, foretrækker man et andet sted.

3

