
Velkommen til kursus for 
administrativt personale på 

frie grundskoler 

Hotel Svendborg den 18.11.-20.11.2015

Frie Grundskolers Sekretærforening  

 

Freddy Meyer 

Christine Feldthaus 

 

 

Rune Strøm 



Kursusprogram 

 

Onsdag den 18.11.15: 

Kl. 16.00—17.30 Indkvartering  

Kl. 18.00-19.30 Middag (inkl. 2 gl. vin) 

Kl. 19.30  Generalforsamling, herefter foredrag med Rune Strøm, ”Så tal 
   dog ordentligt, for helvede!” Inspiration til god kommunikation 

 

Torsdag den 19.11.15: 

Kl. 07.30-08.15 Mulighed for yoga, ca. 5 km løb eller frisk travetur 

   Morgenmad    

Kl. 9.30.  Nyt fra Danmarks Privatskoleforening - oplæg og workshops  

   omkring aktuelle emner på skolerne 

   Der er indlagt kaffepause i løbet af formiddagen 

Kl. 12.30   Frokost inkl. 1 øl eller vand 

Kl. 14.00  Gruppedrøftelser som opfølgning på formiddagen 

Kl. 15.-15.15  Kaffepause  

Kl. 15.15-16.30 Christine Feldthaus, ”Spyt ud—og træng igennem”. Et spænden-

   de lavpraktisk foredrag om kommunikation i netværkets tidsal-

   der  

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

 

Et stemningsbillede fra sidste 
års kursus. 



Fredag den 20.11.2015: 

Kl. 07.30-09.00 Morgenmad 

Kl. 09.00-9.30 Morgensang under ledelse af Lisa Freeman 

Kl. 9.30.-11.30 Foredrag med Freddy Meyer, ”Gå gladere hjem fra arbejde  
   end da du kom”      

 

   Kort evaluering og afrunding, herefter frokost inkl. 1 øl eller  

   vand 

   Fælles bus, for de som ønsker det, afgår fra hotellet kl. 12.45 til 

   Odense Banegård 

                 Vel mødt til et par inspirerende dage! 

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

Transporten arrangeres af hotellet. Kort over bussens placering udsendes sam-

men med deltagerlisten. Hotellet ligger ca. 45 min. kørsel fra Odense Banegård. 

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 16. oktober 2015. Beløbet overføres til Danske Bank reg.nr. 3588 konto 

0004375130. 

Det er vigtigt, at I anfører skole og navn. Tilmelding er bindendel 

 

     



Fgs-bestyrelsen 2015/16. 

Fra højre: 

 Formand Lene Schønfeld 

 Best.medlem Lisbeth Wiener 

 Kasserer Lone Bryld 

 Sekretær Pia Stensgaard 

 Best.medlem Susanne Ravn 

 


