
Kursus for 
sekretærer og 

regnskabsførere 

Hotel Svendborg  

den 06.11.-08.11.2013

Frie Grundskolers Sekretærforening 

 



Kursusprogram 

 

Onsdag den 06.11.13: 

Kl. 16.00—18.00 Indkvartering på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1,   
   5700 Svendborg. Tlf. nr. til hotellet er 62211700.    
   Se information om hotellet og parkeringsforholdene på   
   www.hotel-svendborg.dk. Der er mulighed for fælles bustrans-
   port fra Odense kl. ca. 16.30.  

Kl. 17.00-18.30 Fotografering til en ny medlemsfolder. Vi vil gerne bede alle sør-
   ge for at blive fotograferet. 

Kl. 18.30  Fællesfoto, herefter middag (inkl. 2 gl. vin) 

Kl. 20.30  Generalforsamling, herefter kaffe/te m/sødt 

Torsdag den 07.11.13: 

Kl. 07.30-09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00  Morgensang, herefter nyt fra Danmarks Privatskoleforening ved 
   sekretariatschef Ebbe Forsberg, konsulent Søren Lodahl og kon-
   sulent Nicholas No Laursen. 

   Formiddagen er tilrettelagt, så der veksles mellem information og 
   work-shop lignende aktiviteter. Undervejs bliver der også plads 
   til en kaffepause. 

Kl. 11.30-12.00  Evaluering og afrunding af formiddagens arbejde. 

Kl. 12.00-13.30 Frokost inkl. 1 øl eller vand. 

Kl. 13.30-14.45 Cand.jur. Louise Amkær  - ”Børns vilkår i Grønland”.  

   Børn i Grønland har meget forskellige skolevilkår afhængig af 
   hvor de bor, ligeledes er der store udfordringer ift. alkoholproble-
   mer, seksuelt misbrug m.m. 

Kl. 14.45-15.00 Kaffepause. 

Kl. 15.00-16.30 Dirigent, forfatter m.m. Peter Ettrup Larsen—
   ”Hvorfor spilde tid på musik”. Et levende fore-
   drag om betydningen af kropssprog og kom-
   munikationsformer. 

Kl. 19.00  Velkomstdrink og efterfølgende middag (incl. 3 gl. vin). 

   Efter middagen vil der være underholdning ved Souvenirs. 
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Fredag den 08.11.2013: 

Kl. 07.30-09.00 Morgenmad. 

Kl. 09.15  Morgensang v/børn fra Ida Holst Skole. 

Kl. 09.30  Konsulent og foredragsholder Lisbeth G. Petersen holder et  
   livsbekræftende foredrag om sundhed og livsstil med over 
   skriften ”Knæk koden til mere energi”. 

Kl. 12.00  Evaluering, herefter let frokost inkl. 1 øl eller vand. 

 

For de der ønsker det, er der mulighed for  fælles transport med bus fra banegår-
den til hotellet og retur ved hjemrejse, da hotellet ligger med ca. 45 min trans-
porttid til Odense Banegård. 

Husk at krydse af på tilmeldingen, hvis du ønsker transport! 

Der kræves min. 25 tilmeldte, for at transporten arrangeres af hotellet. I vil blive 
kontaktet, såfremt der er ændringer i forhold til det udmeldte. Kort over bussens 
placering udsendes sammen med deltagerlisten. 

 

Kursusafgift: 3800 kr. for medlemmer af FGS 

   4800 kr. for ikke medlemmer 

   Vær opmærksomme på at kontingent skal være betalt rettidigt, hvis den laveste 
   takst betales.  

Tilmeldings-og betalingsfrist: 

   Senest den 12. oktober 2013. Beløbet overføres til Danske 
   Bank—reg.nr. 3588 —konto 0004375130. 

   Det er vigtigt, at I anfører skole og navn. 

Vel mødt til et par inspirerende dage! Husk tilmelding er bindende. 


