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Praktisk informasjon  
Kjære deltaker,  

Årets nasjonale konferanse om inkluderende læringsmiljø står for døren, og vi er godt fornøyd med at så 

mange deltakere har meldt seg på konferansen. Her følger litt praktisk informasjon som kan være av 

interesse i forkant av – og under oppholdet.  

Transport 

Flybuss: Det er to flybuss-selskap som kjører mellom Værnes flyplass og Trondheim sentrum. Vi anbefaler at 

dere tar Værnesekspressen, (http://vaernesekspressen.no/) da denne stopper rett utenfor hotellet på 

busstoppet «Scandic Lerkendal».  Reiser du med det andre flybuss-selskapet som heter Flybussen 

http://flybussen.no/ er nærmeste busstopp «Professor Brochs gate» som er en liten spasertur på 7 minutter 

unna hotellet. Se vedlagt kart for veibeskrivelse: http://kortlink.no/c4Ba   

Bussen bruker ca. 50 minutter fra flyplassen til hotellet. En enkeltbillett koster 140 kroner, men reiser du 

med buss begge veier vil vi anbefale å kjøpe en tur/retur-billett til kr. 240. Flere av dere ankommer 

Trondheim tirsdag morgen, og dere kan velge mellom følgende avganger med Værnesekspressen:  

 07.40 (fremme 8.25) 

 08.05 (fremme 8.50) 

 08.45 (fremme 9:30)  

 09.05 (fremme 9.50) 

Umiddelbart etter konferansen har Værnesekspressen følgende avganger fra hotellet:  

 15.07 (fremme 15.55) 

 15.22 (fremme 16.10)  

 15.37 (fremme 16.25).  

Ønsker dere å reise med «Flybussen» går denne hvert 10.ende minutt fra Værnes og hvert 10.ende minutt 

tilbake til Værnes fra busstoppet «Professor Brochs gate».  

Tog: Ankommer du Trondheim med tog kan du ta lokalbuss nr. 60 eller 55 fra Trondheim sentralstasjon til 

Lerkendal stadion. Denne tar ca. 10 minutter en vei, og det er mulig å kjøpe billetter på bussen. Det er 

imidlertid litt billigere å kjøpe billett på en billettautomat i nærheten. Scandic Lerkendal ligger rett ved siden 

av Lerkendal stadion. Se https://www.atb.no/ sine nettsider for å finne en avgang som passer din ankomst.  

Middag og sosialt arrangement tirsdag kveld  

Vi møtes til mingling og velkomstdrink i konferanseområdet fra kl. 18.30. Deretter blir det servert treretters 

konferansemiddag på hotellet kl. 19. I registreringen ved ankomst tirsdag morgen vil dere få utdelt to bonger 

hvorav den ene kan benyttes under middagen og den andre kan benyttes i «Utsikten», som er hotellets nye 

Skybar med utsikt over byen. Her vil dere kunne få velge mellom øl, vin og mineralvann.  

For deltakere som har oppgitt at dere har en form for matallergi vil dere få utdelt en liten lapp ved ankomst, 

som dere legger ved deres plass under middagen. Grunnet en alvorlig nøtteallergi blant en av årets 
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deltakere, advarer vi herved om å ta med nøtter til konferansen. Vi kan forsikre om at det vil serveres annen 

snacks i kaffepausene.  

Hvis du ikke skal delta på konferansemiddagen tirsdag kveld, setter vi stor pris på at du tilbakemelder dette 

når du registrerer deg ved innsjekk, slik at vi kan unngå tomme stoler.  

Antrekk: Middagen er uformell, så om du lurer på antrekk, så kle deg som om du skulle ut på middag på 

byen med gode venner.  

Program og presentasjoner 

 

Endring i program: Grunnet uforutsette hendelser har vi måttet endre rekkefølgen på programmet, andre 

konferansedag. Vi håper at dette ikke er ubeleilig for våre deltakere. Oppdatert program finnes på: 

http://kortlink.no/W9e  

Parallelle sesjoner: Når du meldte deg på konferansen valgte du parallelle sesjoner dag 1 og 2. Hvis du ikke 

husker hva du er påmeldt vil det stå informasjon om dette i deltakerlisten som du vil få i mappen ved 

ankomst. Her vil det også være informasjon og kart om hvilke rom de parallelle sesjonene vil finne sted.  

Presentasjoner fra konferansen: De fleste presentasjonene fra plenum- og parallelle sesjoner vil legges ut på 

Universells nettside etter konferansen.  

Evaluering 

Universell ønsker å bli best mulig på å arrangere konferanser som er tilpasset målgruppas behov og 

preferanser. Kort tid etter konferansen vil derfor alle deltakere få tilsendt et lite elektronisk 

evalueringsskjema som vi håper flest mulig vil ta seg tid til å svare på. Vi gjør oppmerksom på at 

evalueringen er anonym.  

 

Vel møtt til høstens vakreste eventyr!  
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