
Velkommen til kursus for 
administrativt personale på 

frie grundskoler 

Hotel Svendborg den 15.11.-17.11.2017

FGA -  Foreningen af administrativt personale ved  Frie Grundskoler 

 

 

 

John Harmsen 

 

 

Georg Ørskov 

 

 

Helen Eriksen 



Kursusprogram 

 

Onsdag den 15.11.17: 

Kl. 16.00-17.15 Indkvartering  

Kl. 17.30  Generalforsamling og derefter middag (inkl. 2 gl. vin) 

Kl. 19.30  John Harmsen, Arbejdsglædeministeriet ”Verdens bedste kollega” 

   Et humoristisk og tankevækkende foredrag omkring hvem der 

   har ansvaret for arbejdsglæde, og hvad man kan gøre for at  

   fremme og bibeholde engagement og arbejdsglæde. 

Torsdag den 16.11.17: 

   Morgenmad    

Kl. 9.00.  Nyt fra Danmarks Private Skoler.  

   Aktuelt på skoleområdet . 

Kl. 10.00-12.00 Workshops med Danmarks Private Skoler og Fordelingssekreta-

   riatet. Der vil blive mulighed for at vælge sig ind på 3  indlæg. 

   Der er indlagt kaffepause i løbet af formiddagen 

Kl. 12.00   Frokost inkl. 1 øl eller vand 

Kl. 13.00  Øvelser og tips til en sund krop med kontorjob ved fysioterapeut

    Anne Mette Dalsgaard, Sydfyns Fysioterapi. 

Kl. 13.45—16.30 Foredrag med virksomhedsanalytiker Georg Ørskov   

   ”Hellere dø af grin end af ressourcemangel” 

   Der vil blive indlagt kaffepauser i løbet af eftermiddagen  

Kl. 19.00  Velkomstdrink og efterfølgen- 

   de middag (inkl. 3 gl. vin) 

  

Nyt fra Danmarks Private Skoler er fast punkt på FGA 
kursernes program. Formen skifter fra år til år, i år er 
der bl.a. workshops.  

Det er altid et meget fagligt punkt, hvor vi bliver opda-
terede på hvad der rører sig på skoleområdet. 



Fredag den 17.11.2017: 

   Morgenmad 

Kl. 09.00-9.30 Morgensang under ledelse af Lisa Freeman 

Kl. 9.30.-11.30 Foredrag med erhvervspsykolog Helen Eriksen 

   ”Arbejdsglæde—hvad er egentlig meningen?”   

   I foredraget sætter Helen fokus på, hvad medarbejder og ar- 

   bejdsplads konkret kan gøre, for at skabe et sundere psykisk  

   arbejdsmiljø, og hvordan medarbejderen i stigende grad kan  

   gå fra arbejde med samme energiniveau, som man mødte  

   frem med – eller endda med et højere energiniveau.    

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

 vand. 

    

 OBS: Pga. den lille tilslutning til bus sidste år er der i år IKKE 

 mulighed for fælles bustransport fra hotellet. 

    

          

           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 2017. Tilmeldingen er først registreret, når 
du har modtaget bekræftelse på tilmeldingen via mail. 



FGA-bestyrelsen 2017/18. 

 

• 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.  


