
 

 

 

 

 

 

 

 

Hvidovre Lærerforening indbyder alle medlemmer til den årlige 
medlemsweekend. Vi regner med at få en interessant, idé-
udviklende, politikafklarende og social weekend i naturskønne 
omgivelser. 
 

Medlemsweekenden afholdes også i år på Hotel Frederiksdal, 
Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby, i dagene lørdag den 30. marts og 
søndag den 31. marts 2019. 
 

 

Lørdag d. 30. marts 2019 
 
Kl. 08.30 - 09.15:  Ankomst, kaffe/te med brød 
 
Kl. 09.15 - 09.30:  Velkomst og indledning v. kredsformand Flemming Ernst 
 

Formiddagens program holdes sammen med Glostrup Lærerforening 
Kl. 09.30 - 09.45:  Fælles indledning til formiddagens foredrag med en enkelt  
   morgensang 
     
                           
Kl. 9.45 - 11.45:  Folkeskolen og læringsmålstyringen 
  Lektor Keld Skovmand udgav i januar bogen ”Folkeskolen efter  
  læringsmålstyringen”. Bogen er baseret på hans ph.d. om  
  læringsmålstyring i folkeskolen. I bogen rettes blandt andet kritik af de 
  forskere, der rådgav om indførelsen af læringsmålstyringen. Keld 
  Skovmand vil fortælle om sine holdninger til dette emne. Uddrag af 
  bogen – kapitel 5 – kan læses på Folkeskolen.dk her 
 

Kl.11.45 – 12.30:  DLF’s folkeskoleideal 
  Danmarks Lærerforening arbejder med at udarbejde et  
  folkeskoleideal. Processen har været i gang længe. Læs mere om 
  DLF’s folkeskoleideal her. 
 
Kl. 12.30 - 13.45:  Frokost m. 1 øl/vand 
 
 

 

https://backend.folkeskolen.dk/~/7/5/folkeskolen-efter-laeringsmaalstryingen-kap-5.pdf
https://www.folkeskolen.dk/652234/opfordring-giv-dit-input-til-laerernes-folkeskoleideal


Kl. 13.45 - 15.15:  Coach dit eget liv   
  

Rune Strøm 
Rune er kommunikationsekspert 

og internationalt 

certificeet 

ation. Han holder 

 
Kl. 15.15 - 15.45: Kaffepause 
 
Kl. 15.45 - 17.00:  Faglig orientering 
  Hvordan agerer vi på besparelser, arbejdstid og arbejdsmiljø? Hvad 
  kan man gøre på den enkelte skole? 
  Orientering om Hvidovre Lærerforenings faglige arbejde netop nu ved 
  kredsstyrelsen. 
 
Kl. 18.30 - 20.30:  Middag 
  Underholdende indslag er velkomne. 
 
Kl. 20.30 -  :  Socialt samvær med musik-quiz. 

 
 

Søndag d. 31. marts 2019 
Husk at stille urene frem kl. 02:00 – vi går over til sommertid. 

 

 Kl. 06.30 - 07.30: Mulighed for morgenløbetur i de naturskønne omgivelser 
 
Kl. 07.30 - 10.00:  Morgenmad og afrejse 
  

  

 

 

 

 

 

 

Tilmelding sker til Hvidovre Lærerforening på 014@dlf.org senest mandag den 18. marts. 

Overnatning sker på delt dobbeltværelse. Skriv gerne, hvem du vil dele værelse med. 

Hvis du ikke vil overnatte, så skriv lige dette ved tilmeldingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ret til tidsmæssige ændringer forbeholdes.  

 

Maiken Juul fortæller om, hvordan man håndterer vilkår og forandringer. 
Det er ofte ude af medarbejdernes hænder at ændre på disse vilkår – der 
hvor de har mest indflydelse, er i deres tanker og adfærd. 

 

mailto:014@dlf.org

