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Varde Lærerkreds          

Varde Lærerkreds åbent medlemskursus 
 

Fredag den 20. januar til lørdag den 21. januar 2017. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Vi glæder os til at se dig til på Haraldskær til et hyggeligt ophold,  

hvor vi atter sætter fokus på: 

 
Arbejdsglæde og trivsel 

Program 

fredag den 20. januar 

Kl. 15.00 - 16.30  Ankomst og kaffe 

Kl. 16.30 - 18.30     Nyt fra DLF  

Kl. 19.00  Middag 

  Kaffe og socialt samvær. 

lørdag den 21. januar 

Kl. 08.00 – 09.00  Morgenmad 

Kl. 09.00 - 10.00 Arbejdsglæde – walk and talk i den smukke natur 

Kl. 10.00 - 10.30 Kaffe 

 

Kl. 10.30 – 12.30   Verdens bedste danske skole/ Casper Rongsted og  

  Rasmus Schiellerup  

Kl. 12.30  Frokost 

  Afrejse 

 

Pga. der ikke er mulighed for enkelt værelser denne gang er overnatningen i dobbeltværelse. 

Ved tilmelding oplys navn på kollega du ønsker at dele værelse med.    

Kurset og overnatningen, betales af Varde Lærerkreds, drikkevarer og kørsel er for egen reg-

ning. 

 

 

Haraldskær 

Sinatur Hotel 

Skibetvej 140, 

7100 Vejle 
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Vi skal ud på en lille gåtur lørdag morgen, så husk praktisk fodtøj og den lune jakke. 

 

Tilmelding på gihi@dlf.org inden den 1. december 2016, efter først til mølle princippet. 

Vigtigt at give besked til kredsen ved afbud af hensyn til økonomi og plads.  

 
På gensyn 

Varde Lærerkreds 
Med Venlig Hilsen 
Ulrikke Bendtson og Pia Jessen  
Kredsstyrelsesmedlemmer 
___________________________________________________________________________ 

 

 

Verdens bedste danske skole 

Undervisere, erhvervsdrivende, læringsekspert og foredragsholdere 

Foredragene fra Verdens bedste danske skole giver skolefolket et velfortjent skulderklap og fornyet 

styrke midt i stormen og leveres med en narrativ tilgang og en underholdende stil. Casper Rongsted 

og Rasmus Schiellerup deler i deres foredrag om Verdens bedste danske skole ud af deres egen er-

faring om, hvad der virker i det danske skolevæsen, og tilhørerne udstyres med en række skarpe 

argumenter for, hvorfor vi skal værne om det danske skolesystem. 
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