
ÅBENT KURSUS 2017 på Sinatur Nyborg 

den 4.-5. november 2017 

 

PROGRAM: 

Lørdag den 4. november: 

11.30 – 12.00: Ankomst og indkvartering 

12.00 - 13.00: Frokost   

13.00 – 15.00:  ”OK 18” v/ Gordon Ørskov, Formand for 

overenskomstudvalget – om OK 18 og hvad der 

ellers sker i Hovedforeningen.  

15.00 – 16.00:  Gåtur og kaffe 

16.00 – 18.30: ”Når forældresamarbejdet bliver svært – 

hvordan opnår jeg den gode dialog?” v/ Anne 

Rebsdorf, psykoterapeut og konfliktmægler ved 

Center for Konfliktløsning.   

19.00 –  Middag og socialt samvær 

 



Søndag den 5.november: 

8.00 – 9.00: Morgenmad  

9.00 – 10.30:                ”Attraktive arbejdspladser i Kalundborg 

Kommune” v/ Jan Lysgaard, kommunaldirektør. 

Jan vil dels fortælle om sin opfattelse af, hvad en 

attraktiv arbejdsplads er, - dels have de store ører 

med til en dialog med deltagerne. 

10.30 – 11.00:  Kaffe 

11.00 – 12.30: ”Den gode arbejdsplads” v/ Rune Strøm. Rune 

giver sine tilhørere en forrygende indsigt i de 

mekanismer, der styrker  kommunikationen, 

trivslen og forståelsen på arbejdspladsen. 

12.30 – 13.30: Frokost og afrejse 

 

 

 

 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER:  

 

Åbent kursus er for alle kredsens aktive medlemmer. 

Ophold, fortæring og drikkevarer til måltiderne betales af kredsen.. 

Transport til kursusstedet skal man selv sørge for, så prøv at snakke sammen på skolen om 

fælleskørsel. Hvis du har problemer med transporten, så henvend dig til kredskontoret, så vil 

vi prøve at koordinere. 

Kurset afholdes på Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg 

Tilmelding foretages på mail til 053@dlf.org - og skal være kredskontoret i hænde 

senest den 25. september 2017. 

mailto:053@dlf.org


Skriv i emnefeltet: Åbent kursus.  

Din tilmelding skal indeholde oplysninger om: NAVN, SKOLE, PRIVAT ADRESSE, PRIVAT 

TELEFONNUMMER samt evt. særlige oplysninger. 

Du vil i uge 41 modtage besked om, hvorvidt du er optaget på kurset. 

Evt. spørgsmål vedrørende kurset kan ske til kredskontoret.  

 

VEL MØDT TIL ET SPÆNDENDE DØGN MED INDHOLD OG 

HYGGELIGT SAMVÆR! 

 

Kalundborg Lærerkreds 

Nytorv 8, 1. sal 

4400 Kalundborg 

Tlf. 59 51 51 12 

Mail: 053@dlf.org 

www.kreds53.org 

 

mailto:053@dlf.org

