
  

        Medlemskursus 2018 

 Praktiske forhold 

  

Ansøgningsperiode 4. -24. januar 2018 

Du skal personligt tilmelde dig på mail til Helsingør Lærer-
forening - 035@dlf.org. I mailen skal du skrive: 

Navn 
Skole og matrikel 
Privat mailadresse 
Mobilnummer/telefonnummer 
Navn på ønsket roommate 
Specielle ønsker i forhold til forplejning, allergi—veganer 
mv. 
 
  

Kredsstyrelsen i HLF har igen fornøjelsen af at indbyde medlemmerne til  

Medlemskursus på Frederiksdal 
Fredag d. 9. marts kl. 15:00 - lørdag d. 10. marts kl. 13:00 

 

Vi glæder os til at se så mange medlemmer som muligt på kurset. For at flest muligt kan deltage, vil vi ta-

ge udgangspunkt i, at man deler et dobbeltværelse. Vi går selvfølgelig ud fra, at alle deltagere er med fra 

start til slut.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi håber i år at kunne imødekomme alle ansøgninger, men vil tage hensyn til de, der kun nåede frem til 

ventelisten sidste gang. 

Venlig hilsen 

Kredsstyrelsen, 

Helsingør Lærerforeningdepå bedste vis…  

Svar vil blive tilsendt efter ansøgningsfristens udløb. 
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Fredag d. 9. marts 

 

 

Fra 15:00  Ankomst/indkvartering + Kaffe og kage 

16:00  OK18 Seneste nyt + debat/Ved Regitze Flannov medlem af DLF´s hovedstyrelse 

  Er parterne kommet frem til et forlig i overenskomstforhandlingerne?           

                     & hvad har det af betydning for vores hverdag? Regitze danner det forkromede overblik,  

                     — efterfulgt af debat. 

18.00  Spisning 

  Herefter socialt samvær med musik og dans til Fredagsslik. 
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HOTEL FREDERIKSDAL 

Frederiksdalsvej 360, 2800 Kongens Lyngby 
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Lørdag d. 10. marts 

  

8:00  Morgenmad + gåtur for morgenfriske. Tjek-ud inden 9:00. 

9:00             Formålsstyret undervisning/ Ved Mette Frederiksen, lærer på Syvstjerneskolen  

                     i Værløse. 

  Hvordan kan læreren fastholde fokus på et bredt læringsbegreb og dannelse i en  

                    læringsmålstyret skole? Med begrebet formålsstyret undervisning forsøger Mette at  

                    didaktisere dannelse og gøre skolens brede formål nærværende for eleverne i  

                    undervisningen. Derefter gruppedrøftelser og opsamling i plenum. 

12:00  Frokost 

13:00  Farvel og tak 
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