Årsmødet den 29.  30. oktober 2018 på Hotel Nyborg Strand

Det er dit valg

Berit Lykke Blond

– sig til eller fra...

Formand

Velkommen til
årsmøde 2018!

Ja

Nej

Igen i år kan I glæde jer til et fantastisk program.
Vi i bestyrelsen glæder os til at præsentere jer for
oplægsholderne.
Årets overskrift er:

Det er dit valg – sig til eller fra…
Det er ikke altid det nemmeste, at sige til eller fra.
Vi har et job som er meget afvekslende og der er aldrig et fast
program for vores arbejdsdag, som kan følges, for at vores opgaver
løses.
Kom og oplev vores foredragsholdere og lad dem inspirere dig i for
hold til prioriteringen i din hverdag – både på job og derhjemme.
På dette årsmøde skal vi høre bl.a. om mobning, psykologisk manipulation
og meget andet. Vi får som altid besøg af STUK og i år også af KOMBIT,
som vil fortælle om Aula.
På gensyn på Nyborg Strand mandag til tirsdag
den 29. og 30. oktober 2018.

Skuespiller, tv-vært, musiker,
entertainer og foredragsholder

Mobning, og social ansvarlighed
I 7 år har Peter beskæftiget sig med em
net mobning og social ansvarlighed. Han
sætter fokus på, at hvis vi styrker fæl
lesskabet, er chancen for at der opstår
mobning meget lille.
I foredraget tager han emnerne op:
• Hvordan kan vi blive bedre til at løse
konﬂikter, og se hinandens forskellig
heder som en udfordring, frem for en
modstand?
• Hvordan kan vi lære at kommunikere
på en ikke voldelig måde?
• Hvordan skaber vi et fællesskab, uden
at man vogter på hinanden, uden
angst, uden ensomhed?
Et foredrag som tager udgangspunkt
i at klæde unge, forældre, lærere og
pædagoger på, til at skabe en større
bevidsthed om vigtigheden af et godt
fællesskab, hvor vi alle sammen tager an
svar for vores medmenneskers ve og vel.
Peter refererer bla. til TV programmerne
”Myginds Mission”.

Maria Corinth
Dorte Møller Jensen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

STUK
Fra Styrelsen for Undervisning og Kvalitet kommer Maria Corinth og
Dorte Møller Jensen. De vil fortælle os lidt om folkeskolens prøver,
samt hvad der rører sig lige nu indenfor grundskoleområdet.

?

?

?

Nej

Ved glemt brugernavn – tjek din kontingentopkrævning, hvor fakturanr. samt et 0 foran er lig med dit brugernavn.
Tilmeldingsfrist: den 22. august 2018.

Årsmøde 2018

PROGRAM

Peter Mygind

Ja

Det er dit valg
 sig til eller fra…
Mandag den 29. oktober
Kl. 11.00
Kl. 11.15  12.00
Kl. 12.00  13.00
Kl. 13.00  14.30
Kl. 14.30  15.00
Kl. 15.00  16.00
Kl. 16.00  16.15
Kl. 16.15  17.45
Kl. 19.00

Vi mødes i salen
Generalforsamling
Frokost
Peter Mygind
Pause
STUK
Pause
Niels Krøjgaard
Middag med lotteri

Tirsdag den 30. oktober
Kl. 08.45
Kl. 08.50  09.00
Kl. 09.00  10.10
Kl. 10.10  10.45
Kl. 10.45  11.30
Kl. 11.30  12.30
Kl. 12.30  13.40
Kl. 13.40  13.55
Kl. 13.55  14.55
Kl. 14.55  15.00

Kuffertrummet låses
Godmorgen
Svend Erik Schmidt
Pause
KOMBIT/AULA
Frokost
Preben Kok
Pause
Morten Resen
Farvel og tak for i år

Niels Krøjgaard

??

Ja

Foredragsholder
Et fantastisk show efterfulgt af foredrag
SHOW:
Psykologisk Manipulation
Du kan kalde Niels Krøjgaard en mo
derne Sherlock Holmes. Han lægger
mærke til signaler i dit kropssprog, du
ikke var klar over du udsendte.

Han tolker signalerne og ved præcis, hvil
ke tanker i dit sind, som har frembragt
dem. Lyver du – så bliver du afsløret.
Han kan tale til din underbevidsthed og
styre dine tanker og handlinger. Du tror,
du agerer selvstændigt. Men du er styret
af ham.
I de forkerte hænder er Niels Krøjgaards
teknikker skræmmende manipulative.
Men han bruger teknikkerne som under
holdning og til at give dig en oplevelse af
hjernens uanede muligheder.

FOREDRAG:
Hvordan du tror du tænker
– og hvor meget du tager fejl
Du opfatter dig selv som et rationelt
og logisk tænkende menneske. Du tror,
du træffer velovervejede beslutninger, og
at dine handlinger er baseret på fornuft.
Men du tager fejl. Kom med et smut ind
i din hjerne, se hvordan den fungerer og
bliv klogere på dig selv.
Nobelpristageren Daniel Kahneman og
den internationalt anerkendte adfærds
forsker, Dan Arielys, nyeste forsknings
resultater er grundstammen i dette
foredrag. Ud fra deres forskningsresul
tater bliver din hjerne sat på arbejde, og
du får en række uvurderlige aha-oplev
elser. Et foredrag om bevidst og ubevidst
tænkning og om, hvor ulogisk vores
adfærd i virkeligheden er.

Showet er både fascinerende, tankevæk
kende og underholdende på én gang. En
blanding af trylleri, suggestion, psykologi
og ikke mindst – showmanship – gør
oplevelsen uforglemmelig.

Nej

Svend Erik Schmidt
Ekspert i læring og kommunikation og kendt fra
TV2serierne: ”Plan B” og
”Skolen – Verdensklasse på 100 dage”
Brænd igennem med dit budskab
Kender du det? Du føler dig godt forberedt forud for et
møde, hvor du skal orientere dine kollegaer om et eller
andet nyt, og så får du bare slet ikke dit budskab igennem? Måske fordi en enkelt
kollega afsporer det hele, hvorefter du taber tråden. Det kan også være en situ
ation, hvor du ønsker at få dine kollegaer engageret i en debat, og så er der slet
ingen, der siger noget?
Løsningen til at undgå ovenstående situationer ligger gemt i tydelig kommunika
tion.
Og alle kan lære det…
Svend Erik har udviklet nogle helt enkle værktøjer, så du kan brænde endnu mere
igennem i din kommunikation til glæde for dine kollegaer og dig selv.

Stande på årsmødet
• Apricore E-protokol
• IST
• Nova Nordic
• KMD

•
•
•
•

Modul Foto
Butik Bentes Corner
HK Kommunal
Skolemælk

•
•
•
•

Sampension
COK
Itslearning
Mesterskud

Jesper Dall-Hansen
Christina Thenning Hansen
KOMBIT / AULA
Christina Hansen og Jesper DallHansen fra KOMBIT kommer og
fortæller os om Aula, som vi skal
være klar til den 1. august 2019.

Ved glemt brugernavn – tjek din kontingentopkrævning, hvor fakturanr. samt et 0 foran er lig med dit brugernavn.
Tilmeldingsfrist: den 22. august 2018.

Foredragsholder og forfatter, tidligere sogne- og sygehuspræst

?? ?

Slip livet løs
Et gammelt visdomsord siger: Hvor der er helhed, er der altid mindst to sandheder,
der er sande på samme tid. I de sidste 40 år har vi i mange af livets væsentlige
forhold undertrykt (glemt) den ene af de to sandheder for bedre at kunne lade
som om, vi har kontrol over livet. Det er der nu ved at blive rettet op på, så
livet kan komme ud af kontrolgrebet og blive sluppet fri igen. Hvordan?
Hvilken betydning kan det få for dig som menneske og som skole
sekretær?

Praktisk info
Morten Resen
Journalist, tv- og radiovært. Kendt som vært
på Go’ Morgen Danmark og fra P3-succeser.

Nej

HOTEL NYBORG STRAND
Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Pris for deltagelse:
Tillæg for eneværelse:
Deltagelse uden overnatning:

3.195 kr.
500 kr.
2.495 kr.

Elsk dit arbejde
I sit foredrag sætter Morten Resen fokus på
Bindende tilmelding til årsmødet sker på
vigtigheden i at tage ansvar for sin egen
foreningens hjemmeside: www.l-fs.dk senest
arbejdsglæde. Han ser det som sin forban
onsdag den 22. august 2018.
dede pligt at være i godt humør, når han
møder på arbejde. Når det kniber med
Ved tilmelding beder vi dig sikre, at dine personlige
motivationen og humøret, hanker han
oplysninger på hjemmesiden er opdateret.
op i sig selv og “gør sig glad” for at
Ved evt. afbud tilbagebetales beløbet ikke.
bidrage positivt frem for at være
den, der trækker stemningen i
Årsmødet er kun for medlemmer af foreningen. Er du ikke
negativ retning.
medlem af Landsforeningen for Skolesekretærer, kan det nås inden
tilmelding til årsmødet.
Få inspiration til hvordan
du finder arbejdsglæden
Indmeldelse kan ske på foreningens hjemmeside www.l-fs.dk
og det gode humør
Årlig kontingent på 330 kr. skal være betalt før deltagelse i årsmødet.
frem på jobbet!
Evt. spørgsmål om tilmelding til årsmødet kan rettes til formand Berit Blond:
formand@l-fs.dk

Ved glemt brugernavn – tjek din kontingentopkrævning, hvor fakturanr. samt et 0 foran er lig med dit brugernavn.
Tilmeldingsfrist: den 22. august 2018.

Generalforsamling
Mandag den 29. oktober
1. Valg af dirigent
2. Valg af referent
3. Godkendelse forretningsorden
4. Godkendelse af dagsorden
5. Beretning v. formand Berit Blond
6. Indkomne skriftlige forslag
7. Regnskab
8. Budget – herunder kontingentfast
sættelse
9. Valg af formand (modtager ikke
genvalg)
10. Meddelelser om valg af hovedbe
styrelsesmedlemmer og supplean
ter
11. Valg af 2 revisorer
12. Valg af 2 revisorsuppleanter
13. Evt.
Evt. forslag skal være formanden i
hænde senest en måned før gene
ralforsamlingen – jf. vedtægternes
kapitel 3§1 st. 4. Bestyrelsens
skriftlige beretning og vedtægter
ne kan ses på www.l-lf.dk.

Ja
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