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Torsdag, den 8. marts 2018: 
 

14.00 – 15.00  Ankomst, indkvartering og sandwich/kaffe/kage 

 

15.00   Velkomst i salen 

 

15.15 – 17.45  Mig og mit arbejdsmiljø v/ Bolette Bom, konsulent i FSL: 

Du ved, når du har et godt arbejdsmiljø. Du tænker ikke på det, men 

mærker arbejdsglæden, når du skal fortælle, hvad du laver, og hvor du er 

ansat. Sådan har de fleste børnehaveklasseledere på de frie skoler det. 

Gælder det også dig? 

Frie Skolers Lærerforening (FSL) passer på dig sammen med 

tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten. Vi ved, hvad der 

skaber et godt arbejdsmiljø. På årskurset fortæller Bolette dig, hvad der 

skal til for at skabe et godt arbejdsmiljø, hvilke krav du kan stille til dit 

arbejdsmiljø, og hvad du kan gøre for at være medskaber af et godt 

arbejdsmiljø.  

 

18.00 – 19.15  Middag 

  

19.15(30)  Årsmødet: 

  - Beretning 

  - Valg til børnehaveklasselederudvalget 

 På valg er:  Lone Møllebro - ønsker genvalg 

   Bente Sørensen - ønsker genvalg 

   Valg af to suppleanter – nuværende: Pia Jarlhelt og Hanne Lohff  

Aktuelt fra FSL v/ formand Uffe Rostrup – bl.a. Nyt om OK18 

   

   

  Socialt samvær og snacks 
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Fredag, den 9. marts 2018: 

 

8.00 –  9.00 Morgenmad 

 

9.00  Morgensang 

 

9.10 – 12.30 Martin Gertz, bevægelseskonsulent: 

Martin vil have fokus på de grundlæggende motoriske forudsætninger børn 

i børnehaveklassen har. Den faglige vægtning kommer til at ligge i de 

motoriske og hjernemæssige udfordringer børn i den alder har og hvad det 

betyder for en børnehaveklasseleders arbejde med disse børn. Der kommer 

særlig vægt på overgangen fra dagtilbud til skole. 

Martin vil referere til landsdækkende undersøgelser og kigger på hvilke 

faktorer i hjerneforskningen der er på spil. 

Han kommer også med bud på en hjernebaseret praksis, som understøtter 

de bedst mulige forudsætninger for læring. 

Kurset bliver anvendelsesorienteret, hvor vi gør det vi siger og hvor vi 

kommer til at grine sammen. 

 

12.30    Evaluering og tak for i år 

 

12.45  Frokost og afrejse. 

  Mulighed for en sandwich på hjemturen i stedet frokost 

 

 

 

  Der vil være stande fra diverse bogforlag og AV-form 

 

 

 

 

  Ret til ændringer i programmet forbeholdes 


