
Referat 

Møde i børnehaveklasselederudvalget torsdag d. 25. oktober 2018 

Hos Hanne på Frisendal Friskole 

 

1. Vi sætter stor pris på, at Dorte, som næstformand, har lavet en dagsorden. 

2. Vi gennemgår referatet fra mødet i juni og har fokus på evalueringen af 

årskurset. 

3. Årskurset 

1. RAMMER OG TIDSPLAN 

1. Udvalget mødes onsdag den 13. marts kl. 18, hvor vi spiser middag, og 

derefter skal vi bruge et mødelokale. 

2. Der er indkvartering torsdag mellem kl. 13.00 og 14.00 

3. Kurset starter med velkomst og sang kl. 14.00 

4. Første oplægsholder starter 14.20-17.45 inkl. en halv times pause. 

5. Morgenmad fredag kl. 8.00-9.00 

6. Morgensang og praktiske informationer kl. 9.00 

2. FOREDRAGSHOLDERE 

1. Hans Erik har lavet en aftale med Christine Lund Jakobsen, som er 

børnebogsforfatter (christinelundjakobsen.dk). Det bliver fredag den 

15. marts fra 9.15-12.45 inklusiv 30 minutters pause. 

2. Hans Erik har anbefalet Svend-Erik Schmidt, som har et foredrag om 

kommunikation, som vi er interesserede i. Umiddelbart koster det kr. 

12.500. Vi har besluttet at prioritere denne foredragsholder, selvom 

prisen er højere end hvad vi normalt betaler. Det afhænger af, at vi får 

undersøgt, om det kan lade sig gøre indenfor næste års budget. I så fald 

ville det være til torsdag den 14. marts 14.20-17.45. 

3. ÅRSMØDE 

1. Hans Erik er dirigent og Dorte er ordstyrer. 

2. Hanne og Dorte er på valg. Bente medbringer stemmesedler. 

3. Hans Erik kontakter Uffe med en forespørgsel om, hvorvidt han kan 

holde et oplæg med fokus på arbejdstid og det paradoks, at arbejder 

man udover sin tid, falder lønnen, og hvordan lønnen er i forhold til 

folkeskolen. Han må gerne provokere deltagerne og få dem til at tænke.  

4. Årsmødet starter 19.30 til ca. kl. 21.30. 



4. FORPLEJNING 

1. Velkomstmadderne må gerne være lidt mindre. 

2. Aftensmaden torsdag 18.00-19.15. Vi pointerer for kursisterne, at det 

er vigtigt, at alle er klar i salen 19.30. 

3. Aftensnack torsdag var fint, men der var for lidt. 

4. Vi ønsker forret og hovedret. 

5. Vi fastholder to glas vin pr. person. 

6. Som sidste år vil vi gerne have en sandwich med en vand, som folk kan 

tage med, og vi skal koordinere med receptionen, hvornår folk skal 

bestille dem og give sedlen til receptionen. 

5. KØRSEL 

1. Dorte tager imod kursisterne og finder ud af, hvem der skal have 

køresedler, og hvem der blot har været passagerer. 

6. STANDE 

1. Som vi aftalte på mødet i juni, kontakter vi Specialpædagogisk Forlag 

for at høre, om de har lyst til at deltage med en stand, hvilket var et 

stort ønske i evalueringen. Det sørger Hanne for og clearer lige med 

Bente. 

2. Bente kontakter Gyldendal, Alinea og AV form. 

3. Dorte spørger Alkalær og Time 2 Learn (eventuelt kan de komme hver 

en dag). 

7. PRAKTIK 

1. Receptionen skal have en deltagerliste, efter at der sidste år kom en 

kursist, som ikke var tilmeldt. 

2. Dorte kontakter pianisten, Camilla Block. Hanne sørger for en flaske vin 

til hende og til hvis en af de opstillede ikke skulle blive genvalgt. 

3. Sekretariatet sørger for kørselssedler, navneskilte og evalueringssedler. 

4. Deltagerne skal sidde kredsvis. 

5. Udvalget præsenterer sig selv ved velkomsten. 

6. Sange som skal på slides på storskærmen: 

1. Til velkomsten synger vi ”Det er i dag et vejr” arrangeret af Kim 

Larsen. 

2. Fredag morgen synger vi ”Barndommens land” af Benny Andersen 

og Poul Dissing. 

3. Inden årsmødet synger vi ”Allerbedst sammen” 

1. Dorte sørger for, at Camilla får noder. 



7. Udvalget bliver efter frokosten fredag for at afslutte og evaluere. 

8. Hans Erik giver Hornstrup info om kurset næste gang han er der er 

undersøger hvor mange år frem i tiden vi har bestilt kursuscenteret. 

9. Bente laver indbydelsen i samarbejde med Tina Krogshede. Der skal stå, 

at der er mulighed for, at man kan komme på ventelisten. 

1. Hans Erik sørger for, at årskurset bliver nævnt i bladet med 

tilmeldingsdato. 

10. Dorte tager billeder på kurset. 

11. Max. deltagerantal er 70 + udvalget. 

4. NYT FRA FSL 

1. Var der tanker om en ny undersøgelse om løn og arbejdsforhold??? 

5. EVENTUELT 

6. BORDET RUNDT blev klaret under frokosten. 

 

 

 


