
 
 
 

Kære medlem i Furesø Lærerkreds 
Du inviteres hermed til at deltage i Furesø Lærerkreds´ åbne kursus 2023. 
Kursets indhold vil både være fagpolitisk, inspirerende og socialt.  
Det overordnede tema vil i år dreje sig om ”præstations– og ungdomskultur”   
 

 

 

Praktisk information:  

Hvor mange?  Vi har plads til 120 medlemmer på kurset. Du vil hurtigt efter tilmel-
dingsfristen få at vide om du er optaget på kurset. De fleste år har vi fået plads til 
alle. Tilmeldingen er bindende. 

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

Indkvartering: Vi skal i år være på DLFs kursusejendom i Nyborg, Hotel Storebælt, 
hvor man primært indlogeres på enkeltværelser. Ønsker man dobbeltværelser, kan 
dette aftales. Meddel dette på tilmeldingen—samt hvem man ønsker at dele væ-
relse med.  

Transport:  Vi står for fællestransport med bus fra/til Lille Værløse skole (P-plads). 
Lørdag kl. 8:00: Bus til Hotel Storebælt.  

Søndag kl. 10:00: Afgang Hotel Storebælt. Forventes hjemkomst kl. 11:30. 

Tilmelding: Gælder for hele arrangement.  

Send en PERSONLIG mail (man kan KUN tilmelde sig selv) til 028@dlf.org 

I mailen skal du oplyse følgende: 

Navn: 

Skole: 

Hvis dobbeltværelse - hvem du ønsker at dele værelse med.  

Evt. allergener eller specielle kostbehov (fx vegetar) 

 

Medbring: Nærvær, nysgerrighed,  engagement, festtøj, 
dansesko og tandbørste. 

Tilmeldingsfrist:  Senest mandag 12/12- 2022 kl. 10. 

  

    Vi glæder os til at se jer! 

Med venlig hilsen             Kredsstyrelsen 

INVITATION TIL ÅBENT KURSUS 2023 

28.-29. januar 2023 på Hotel Storebælt   



PROGRAM 
Lørdag d. 28. januar 

  
 8:00  Afgang med bus til Hotel Storebælt.  
   Kaffe + croissant samt fagpolitisk underholdning i bussen 
  
 9:30  Ankomst og kaffe  
  
 10:00 ”Ungdomsliv i en præstationskultur, hvor der er mere fokus på 
   bestå end at forstå” 
   v/ Søren Østergaard (ph.d og leder af Center for Ungdsomsstudier) 

  
 12:00 Frokost 
  
 13:00 ”Kønsbevidsthed i en præstationskultur—om kønsbevidst  
   pædagogik og didaktik” 
    v/ Tekla Cangers (Lektor, Ph.d)  
 
 14:45  Kaffepause  
  
 15:15 Opsamling og afrunding af dagen samt praktisk information. 
  
 16:00 Pause 
 
 17:00 ”Blå time”  
  
 18:00 Festmiddag  
    
        Herefter kollegialt samvær og dans! 
 
Søndag d. 29.  januar 
 
 7:30 –10:00 Morgenkomplet herefter hjemtransport med bus.  
  
 Ca. 11:30   Forventet hjemkomst  
  

Tak for denne gang! 
Ret til ændringer forbeholdes 


