
DEJLIGE 

OMGIVELSER 

Lene Tangaard 
Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i
Kolding og professor på Aalborg Universitet
 Holder foredrag om begrebet "læringsglemsel"  - om hvordan
man lærer bedre, når man glemmer, at man lærer. 

tilmeld dig her

SOCIALT SAMVÆR MED KOLLEGER

SPÆNDENDE OPLÆG

Bo Evers  
Musiker 
Kommer og spiller sine sange med titler som "Fred",
 "Byens Politi" og "Barry White".

FLF INVITERER TIL 
MEDLEMSDØGN

Gordon Ørskov Madsen
Formand for Danmarks Lærerforening
Giver en status. Finanslov, folkeskolelov, "sammen om skolen"
eller overenskomstforhandlinger kunne være emnerne

FLF's bestyrelse   
Repræsentanter fra FLF's laver en "minitænketank", hvor vi
sammen bliver klogere på Børneløfterne, Frederiksberg
Kommunes nye skolepolitik 

Praktisk information
Arrangementet er  for FLF's medlemmer. Det er gratis at deltage,
dog betaler du selv for baren fra kl. 22.00.

Du kan tilmelde dig her eller via QR-koden nederst på siden.
Tilmelding sker senest den 24. oktober kl. 12. Det er muligt at
tilmelde sig sammen med en makker, som du gerne vil deltage
sammen med.

Der er plads til 60 deltagere efter først til mølle-princippet. FLF vil
om nødvendigt prioritere deltagere, som ikke deltog på
medlemskursus sidste år samt en bred fordeling mellem
skoler/arbejdspladser.
 
Der arrangeres bustransport fra Frederiksberg den 19. november
kl. 9:00 med hjemkomst den 20. november kl. ca. 10:00.  

Frederiksberg Lærerforening inviterer dig og dine kolleger til et døgn på Sinatur Hotel Frederiksdal.

Hotellet er en af Danmark Lærerforenings ejendomme. Det ligger i naturskønne omgivelser tæt ved Furesøen, og er
blandt andet kendt for at have et rigtig godt køkken. 

Vi har sørget for spændende oplæg og god underholdning. Hvis du og dine kolleger sørger for den gode stemning, kan vi
garantere et døgn, som giver næring til både hoved og krop.

DEN 19.-20. NOVEMBER, KL 10:00 TIL 10:00
PÅ HOTEL FREDERIKSDAL

 

Arrangementet foregår på:
Hotel Frederiksdal 
Frederiksdalsvej 360
2800 Kongens Lyngby

https://www.survey-xact.dk/LinkCollector?key=FLMU9W4TJ512

