
Furesø Lærerkreds 
Danmarks Lærerforening kreds 028 

Farum Hovedgade 2A, st. nr. 1 
3520 Farum 

Mail: 028@dlf.org 
Tlf. 44 96 76 66 

Tegning: Philip Ytournel—Politiken 

 

Kære medlem 

Du inviteres hermed til at deltage i Furesø Lærerkreds´ åbne kursus 2018. 

Kursets indhold vil både være fagpolitisk, inspirerende og socialt.  

Det overordnede tema vil i år være  ”Mening i lærerprofessionen — meningstab i 
lærerjobbet?”   

 

 

Praktisk information:  

Hvor mange?  Vi har plads til 100 medlemmer på kurset. Du vil hurtigt efter tilmel-
dingsristen få at vide om du er optaget på kurset. De fleste år har vi fået plads til 
alle. Det er derfor også MEGET vigtigt at evt. afbud meddeles så tidligt som muligt 
til kredskontoret. Tilmeldingen er bindende. 

Pris:  Kurset er gratis for medlemmer, men drikkevarer i baren er på egen regning.    

Indkvartering: Man indlogeres parvis på dobbeltværelser, evt. 3 med en opred-
ning. Aftal gerne dette med en kollega og anfør dette på tilmeldingen.   

Transport:  Vi mødes i hhv. Værløse/Farum, hvorfra der er fælles bustransport. 

Tilmelding: Gælder for HELE arrangementet, med start & slut i Farum/Værløse.  
Der vil altså i pr ikke være mulighed for selv at køre og kun deltage i dele af kurset. 
Du tilmelder dig ved at udfylde tilmeldingsblanketten på næste side og give den til 
din tillidsrepræsentant. Du kan også skrive til kredskontoret på 028@dlf.org. 

Medbring: Nærvær, engagement, festtøj, dansesko, tandbørste og… BADETØJ! 

Tilmeldingsfrist:  Senest onsdag d. 10.10. 2018 kl. 10. 

   Vi glæder os til at se jer. 

Med venlig hilsen 

Kredsstyrelsen 
Furesø Lærerkreds 
Danmarks Lærerforening kreds 028 
Farum Hovedgade 2A, st. nr. 1 
3520 Farum 
 

INVITATION TIL ÅBENT KURSUS 2018 

24.-25. november 2018   



PROGRAM 

Lørdag d. 24. november  

 Fælles bustransport fra hhv.  

 7:50   Værløse: Lille Værløse skoles P-plads 

 8:00  Farum: P-pladsen ved Farum kulturhus 

 9:00  ”DLF lige nu” 

    v/ Anders Bondo Christensen 

 10:00  Kaffepause 

 10:30  ”Arketyper og meningstab i lærerjobbet” 

    v/ Helle Hein   (Cand.merc., ph.d., forfatter mm.) 

 12:00  Frokost 

 13:00  Det lokale fagpolitiske arbejde i Furesø 

    V. Louise Brandt (Kredsformand) 

 14:00  Kaffe m. kage 

 14:30  ”Meningstab og pseudoarbejde i lærerjobbet ”  

    v/ Dennis Nørmark  (antropolog, forfatter mm.) 

 16:00  Afrunding på dagen og praktisk information. 

 

 16:15  ”Blå time” (mulighed for brug af det medbragte badetøj) 

 18:30  2 rettes middag m. et glas vin/øl/vand 

   Herefter kollegialt samvær, livemusik og dans! 

 

Søndag d. 25. november 

 

 7:30 –10:00 Morgenkomplet   

 10:00  Hjemtransport m. bus 

 10:45  Ankomst til hhv. Værløse & Farum 

  

Tak for denne gang! 

 

 
Ved kursus-start vil I modtage et revideret og opdateret program. 

TILMELDING TIL ÅBENT KURSUS 24.-25.NOVEMBER 2018 
      (Man kan kun tilmelde sig selv på denne seddel) 

 

Navn : _______________________________________ 

 

Skole/arbejdssted: _____________________________ 

 

E-mail:  ______________________________________ 

 

 tlf: ________________________ 

 

Jeg ønsker at sove sammen med:   

   

 ______________________________________________ 

Påstigning/afsætning (sæt X):  Værløse kl. 7:50        

             Farum  kl. 8:00 

 

_______________________________ 

Underskrift  

 
AFLEVERES TIL TILLIDSREPRÆSENTANTEN  

ELLER PÅ KREDSKONTORET 


