
 

 

 
Onsdag-fredag 14.-16. sept. 2022 

 

 

Comwell Sorø 
Abildvej 100, 4180 Sorø 

 

 



 
Tema: ”Hvordan styrer vi fortællingen om vores skole…” 

 

Program 
ONSDAG den 14. september  
 
 

 14.00 – 16.30 Skolebesøg og generalforsamling 

  Vi mødes på Sorø Privatskole, Frederiksvej 8, 4180 Sorø. 

  Lene Topshøj vil forestå en rundvisning på skolen.  

  Vi vil også møde skolen kommunikationsmedarbejder,  

  Christian Pedersen. 

  Herefter afholder vi generalforsamling i VIIS med  

  kaffe, te og kage. 

 16.30 – 17.00 Vi kører til hotellet 

  Herefter plads og tid til uformelle netværksmøder – måske et  

  glas… 

 18.30 –   3-rettes menu i Hotellets Solaris på Hotellet  
 

TORSDAG den 15. september 
 

 7.00 – 9.00  Morgenmad 

 9.00-12.00  Workshop og oplæg ved Vostok kommunikation 

  Kommunikation i pressen, på sociale medier og skolens eget 

  intrasystem fylder mere og mere. Men hvor trykker skoen for 

  alvor? Hvordan organiserer de enkelte skoler   

  kommunikation - og hvad ville de ønske de kunne gøre? 

 12.00-13.00 Frokost på hotellet 

 13.00-15.00 Netværksmøder  

  Hvordan organiserer de enkelte skoler   

  kommunikation - og hvad ville de ønske  

  de kunne gøre? 

 15.00-15.30 Kørsel til Herlufsholm  

 15.30-17.30 Rundvisning på Herlufsholm 

  Hvordan fortæller Herlufsholm deres egen fortælling? Vi ser 

  skolen og lytter til en lærer – og måske, vi også kan få lov til 

  at høre lidt om, hvordan de håndterer den mediestorm de 

  er i lige nu.  

 17.30-18.00 Kørsel tilbage til hotellet 

 20.00-  3-rettes menu på Støvlet Katrine i Sorø 

 

FREDAG den 16. september 
 

 7.00 – 9.00  Morgenmad 

 9.00 – 11.30 oplæg og debat med Karsten Suhr,   

  formand for Danmarks Private Skoler. 

 11.30-12.00 Afrunding i netværksgrupper, samt   

  kursusevaluering. 

 12.00-13.00 Frokost på hotellet Til de der ønsker det  

 

 

 



 

Pris for 3 spændende og interessante dage – og ikke mindst 

vidunderligt selskab er kun...  

 

     kr. 4995 pr. deltager 

 
Tilmelding senest mandag d. 27. juni 2022. 

Tilmelding sker ved at indsætte beløbet på  

reg. nr. 8010, konto 0001505073 (Anfør navn og skole) 

Tilmelding er bindende. 
 

 

Bilag:  

Generalforsamling i VIIS onsdag den 14. september  2022  

 
Dagsorden efter vedtægterne: 

 

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere 

2) Formandens beretning 21/22 

3) Regnskab 21/22 

4) Indkomne forslag – sendes gerne til formanden 

5) Fastsættelse af budget og kontingent for regnskabsåret 22/23 

6) Valg i henhold til vedtægterne 

Bestyrelsen (valg gælder for 3 år) 

  Formand Charlotte Brønnum, Holbæk private Realskole. Valgt 2021, på 

 valg igen 2022 - genopstiller 

Næstformand Gitte Quitzau, Riberhus Privatskole. Valgt 2021, på valg 

igen 2024 

Kasserer Anne Højgaard Kristensen, Fredericia Realskole. Valgt 2021, 

på valg igen 2023. 

 Suppleanter (valg gælder for 1 år) 

Afgående – genvalg? 

Anders Willumsen, Greve Privatskole 

Rikke Pal, Kolding Realskole 

Jeppe Klindt Thomassen, Randers Realskole 

Revisorer og revisorsuppleant (valg gælder for 1 år) 

Afgående – genvalg? 

Revisor Lene Tophøj, Sorø Privatskole 

Revisor Jette Nord Kruse, Vinderød Privatskole 

Revisorsuppleant Gert Rosenberg, Dyhrs Skole 

7) Eventuelt - herunder næste års kursusdatoer (13.-15. sept. 2023) 
 

 

OBS vedr. kursus…. 

Hvis nogen ønsker at ankomme eller afrejse  på et andet tidspunk end programmet foreskriver,  

vil vi gerne vide det på forkant.  Der gives besked ved tilmeldingen  

Skriv også gerne om der er særlige forhold i forbindelse med mad eller lign., som vi skal informere 

hotel og spisested om. 

 

 



 


