
INSPIRATIONSKURSUS
for friskolesekretærer
16.-17. september 2019, Svendborg

På programmet:
Den nye ferielov 
Administrationskalender
Aula & VIGGO
Skoleindkøb
IT-sikkerhed
Samvær, sang og netværk

PROGRAM PÅ BAGSIDE

EVENT:  
Gastronomisk Rally  
i Svendborgs 
hyggelige gader

FOREDRAG:  
Arbejdsglæde og  
kommunikationens 
styrke ved Karin Torp



PROGRAM 

Mandag den 16. september 
9.00-9.30 Morgenbrød
9.30-10.00 Velkomst 
10.00-12.00 Den nye ferielov
 Den nye ferielov ’light’ - opfølgning samt ’spørgetid’ ovenpå forårets informationsmøder.  
 Ved Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus.
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.00 Skolens administrationskalender
 En kort indføring i de mange opgaver du møder i løbet af et skoleår.  
 Ved Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus.
14.00-14.20 Pause
14.20-15.00 Skoleindkøb 
 En ikke-profitorienteret indkøbsforening for frie kostskoler og andre frie skoler  
 ved Thomas Christensen, Sekretariatsleder, Skoleindkøb.
15.30-17.00 Gourmet-crawl
 I små hold skal I ud i Svendborgs hyggelige gader og blandt andet besøge en vinstue, smage   
 på portvin i Marthastuen på Børsen og oste i Borgerforeningen. Alle steder er der spørgsmål,   
 og vinderholdet kåres under middagen på hotellet om aftenen.  
 (Ruten er på ca. 2,5 km. med max. 5 minutters gang mellem stoppene.)
17.45-19.00 Middag
19.30-20.30 Korsang ved Ulrich Klostergaard 
 “Pludselig oplevede jeg mig selv stå og rokke fra side til side, samtidig med at jeg sang med for  
 fuld hals. Jeg nåede ikke engang at tænke pinlige tanker, for alle omkring mig gjorde nøjagtig   
 det samme. Jeg ved ikke hvordan det lød, det var bare en skøn og anderledes oplevelse af  
 fællesskab”. Citat: en deltager ved Ulrich Klostergaards “Mirakel-Kor”.
20.30-? Hygge og netværk

Tirsdag den 17. september 
6.30-8.00 Gratis morgensvømning i nabo-svømmehallen (Henvend dig i receptionen)
7.30-8.30 Morgenmad - udtjekning inden kl. 8.30 - bagage kan opbevares i et aflåst rum.
8.30-8.45 Morgensang
8.45-9.45 Kommunikationsplatformene Aula og VIGGO
 Aula som kommunikations- og samarbejdsplatform – først i folkeskolen, dernæst friskolerne.  
 eller
 VIGGO – en brugervenlig kommunikationsplatform til pædagogiske og administrative tjenester.
 Ved Pernille Schultz m.fl., Netcompany. (Ved tilmelding vælger du Aula eller VIGGO)
9.45-10.15 Pause
10.15-12.00 IT-sikkerhed og GDPR 
 Morten Stenderup fra Tomcats gør os klogere på, hvem det er, der vil “snyde” os, hvordan de gør  det,  
 og han giver input til, hvad skolen grundlæggende skal have fokus på i forhold til IT-sikkerhed. 
12.00-13.00 Frokost
13.00-14.30 Arbejdsglæde og kommunikationens styrke
Arbejdsglæde og trivsel er vigtigt – men hvordan bevarer vi arbejdsglæden og gnisten i livet?
I sit foredrag kommer Karin Torp bl.a. ind på, hvordan vi værner om sig selv og hinandens trivsel og udvikling. 
Hun kommer også med bud på, hvordan vi kan bruge kommunikationen mere anerkendende, så vi undgår mis-
forståelser og tolkninger, som sluger meget energi. Med humoristiske virkemidler sætter Karin fokus på, hvad vi 
konkret kan gøre, og krydrer det godt med mange dagligdags eksempler og refleksioner.
Karin Torp er uddannet socialpædagog og har mange års erfaring som konsulent og foredragsholder. 
14.30-15.00 Opsamling, næste års kursus og tak for i år


