Varde Lærerkreds

Varde Lærerkreds indbyder til Åbent medlemskursus

Fra

Fredag den 22. september til
Lørdag den 23. september 2017

På

Sinatur Hotel Skarrildhus,
Sdr. Ommevej 4, 6933 Kibæk.
Tlf. 97 19 62 33

Vi gentager vores populære medlemskursus med faglige og pædagogiske input og
glæder os til at se dig i september på Skarrildhus til et hyggeligt og lærerigt ophold,
hvor vi sætter fokus på:

Folkeskolen og trivsel
Program
fredag den 22. september
Kl. 15.00 - 16.30
Ankomst og kaffe
Kl. 16.30 - 17.30
Nyt fra VL og DLF
Kl. 18.30
Middag/
Socialt samvær
lørdag den 23. september
Kl. 08.00 - 09.00
Morgenmad
Kl. 09.00 - 10.00
Trivsel – walk and talk i den smukke natur
Kl. 10.00 - 12.00
Foredrag af Jeppe Søe
Kl. 12.30
Frokost/
Afrejse
Tilmelding inden den 15. august til Ginna Hindsig på GIHI@DLF.ORG.
Tilmelding er efter ”først til mølle” - princippet.
Kurset og overnatningen, betales af Varde Lærerkreds, drikkevarer og kørsel er for egen regning
Vi skal ud på en lille gåtur lørdag morgen, så husk fodtøj og den lune jakke.
På gensyn
Varde Lærerkreds
v Pia Jessen
kredsstyrelsesmedlem

Stausvej 30

.

.

.

6800 Varde
Tlf. 75 22 35 00
E-post 103@dlf.org
vardelærerkreds.dk Ө kreds103.dk
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Jeppe Søe
Redaktør, journalist, forfatter og tidligere studievært. Foredrag om medier.
I sin lange karriere har Jeppe Søe både været ansat på TV2, DR og TV3, men
er i dag debattør, medierådgiver og chefredaktør på [et cetera] magazine.
Jeppe Søe rådgiver en række virksomheder om medieangreb og kriser, såvel
som marketing og sociale medier.
Jeppe Søe har som medieekspert siden 1996 engageret sig inden for manipulation, hjernevask og
kommunikation ift. hvordan medierne handler, tænker og manipulerer os som læsere. Han hjælper organisationer og virksomheder med at færdes i medielandskabet og skære igennem med deres budskab. Ligeså forklarer Jeppe Søe, hvilken indflydelse sociale medier har på vores samfund
og demokrati.
I sine foredrag belyser Jeppe Søe, hvordan medierne har indflydelse på samfundet, og hvorfor
medierne gør, som de gør, hvor han tager udgangspunkt i dagsaktuelle eksempler. Jeppe vil desuden give råd til, hvordan vi bliver bedre til at modstå mediernes hjernevask - og hvordan du selv
deltager gennem sociale medier.

Den taktfaste skole
Samfundet hylder dem, der får gode tal i eksamen og nationale tests. Men husker vi et klap på
skulderen til den talblinde, der både er kreativ og viser vovemod? Kan vi klare os i den internationale konkurrence ved at lære det samme som dem, vi er oppe imod - eller ved at hylde de elever,
der vil andre veje. Hvem er vi voksne, at kalde de unges vej for et vildspor, når de måske har fundet en smutvej til nye mål og løsninger? Iværksættere er netop ofte folk, der trådte egne fodspor.
Grundtvig gjorde op med den sorte skole, med dets kadaverdisciplin og udenadslære. Har vi genskabt den sorte skole i en grå version med sindrige karaktersystemer, som i sidste ende stadig reducerer alt til 2-3 cifre? Husker vi at lige børn leger kedelige lege? "Den fremtidige folkeskole vil
blive en friskolekopi", siger debattør Jeppe Søe. “Det er os der bestemmer, om det skal være en
god eller en dårlig kopi”.
Af den årsag har Jeppe Søe - der bogstavelig talt bærer den grundtvigianske tanke på ryggen valgt at have sine børn i den folkeskole, som politikere kalder rummelig - selvom de ikke kender
ordets betydning.
I dette medrivende foredrag giver Jeppe Søe sin vurdering af vores skole - hvor den kommer fra,
hvor den er og hvor den kan bevæge sig hen.

