
Velkommen til kursus for 
administrativt personale på 

frie grundskoler og 
gymnasier 

 

Hotel Svendborg den 7.11.- 9.11.2018

FGA -  Foreningen af administrativt personale ved  Frie Grundskoler 

   Karsten Suhr, DP 

 

 

  

 

Bent Hougaard 



Kursusprogram 

 

Onsdag den 07.11.18: 

Kl. 16.00-17.15 Indkvartering . 

Kl. 17.30  Generalforsamling og derefter middag. 

Kl. 20.00-21.00 Foredrag ved Ole Kjær Larsen ”Fra dårlig hukommelse til klæ-
   behjerne” - husketeknik på en helt ny og spændende måde! 

   Efter foredraget er der tid til faglig sparring og hygge. 

 

Torsdag den 08.11.18: 

   Morgenmad .   

Kl. 9.00.  Repræsentanter for Danmarks Private Skoler:  

   Karsten Suhr vil orientere om hvad der er aktuelt på skoleområdet 
   lige nu. 

   Nicolas No Richter vil bl.a. fortælle om overenskomstforhandlinger, 
   persondataforordningen og den nye ferielov, og så vil der være tid 
   til spørgsmål.  

   Der er indlagt kaffepauser i løbet af formiddagen. Her vil der være 
   mulighed for at besøge stande fra Tabulex og UV Data i Atrium-
   gården. 

Kl. 12.00   Frokost.  

Kl. 13.30-ca.16.30 Tur til Valdemar Slot m/rundvisning, kaffe og kage. 

Kl. 19.00  Velkomstdrink og efterfølgende jubilæums middag.  

Underholdning ved ”Jungle Boogie Band”. 

 

 

  

 

Nyt fra Danmarks Private Skoler er fast punkt på FGA 

kursernes program. Formen skifter fra år til år. 

Det er altid et meget fagligt punkt, hvor vi bliver opda-

terede på hvad der rører sig på skoleområdet. 

 

 



Fredag den 09.11.2018: 

   Morgenmad 

Kl. 09.00-9.30 Morgensang under ledelse af Lisa Freeman 

Kl. 9.30.-11.30 Foredrag med erhvervspsykolog Bent Hougaard 

   ”´Hvem sagde psykisk arbejdsmiljø?´ 
   – hvad består det af?  

   – hvordan kan det forurenes?  

   – og hvordan kan det renses?    

   Med 30 års erfaring dels som ansat, dels som leder og dels som 
   konsulent på adskillelige arbejdspladser, private som offentli- 
   ge, gennemgås disse temaer med de fordele et godt psykisk  
   arbejdsmiljø indebærer og de negative konsekvenser det får,  
   hvis der ikke tages hensyn til og arbejdes målrettet med de  
   komplekse samarbejdsforhold og -betingelser, der kendeteg- 
   ner stort set enhver arbejdsplads,    

   Kort evaluering og afrunding, derefter frokost. 

    

    

          

           Velkommen til et par inspirerende dage! 

Pris:  For medlemmer 3950 kr. 

  For ikke medlemmer 4950 kr.  

Husk, hvis laveste beløb indbetales skal kontingentet være betalt rettidigt.  

 

Tilmelding foretages på særskilt tilmeldingsblanket,  der sendes til 

pia.stensgaard1@skolekom.dk, og med indbetaling til reg.nr. 3588 konto 

0004375130  senest den 13. oktober 2018. Tilmeldingen er først registreret, når 

du har modtaget bekræftelse på tilmeldingen via mail. 



FGA-bestyrelsen 2018/19. 

 

• Formand Vibeke Kilde 

• Best.medlem Susanne Hald 

• Kasserer Lone Bryld 

• Sekretær Pia Stensgaard 

• Best.medlem Tanya Holm 

Atriumgården på Hotel Svendborg. Her bliver der under hele 

kurset udvekslet masser af gode erfaringer, drukket mange 

kopper kaffe  og grinet en del.  


