
 
 

  
 
 
 
 
 
 

Tiden for Lilleskolernes kursus for administrativt personale nærmer 
sig. 
 
Vi har vanen tro forsøgt at vælge emner, som er aktuelle i det 
administrative personales hverdag. I år er fokus lagt på personligt 
lederskab, ansættelsesbevisloven/ansættelsesbreve, gennemgang af 
forskellige administrative værktøjer samt først hjælp i børnehøjde. 
  
Der vil naturligvis også blive tid til socialt samvær og 
erfaringsudveksling. 
 
Er du fra Sjælland, så overvej allerede nu om du kunne tænke dig at 
være med i kursusudvalget. 
 
 
Tilmelding (bindende) og pris:  

 
Benyt tilmeldingslinket via Sammenslutningens hjemmeside - snarest 
dog senest 20. september 2015 – eller pr. mail til jev@friskoler.dk. 
Indkvartering sker som udgangspunkt på enkeltværelse med delebad. 
Husk ved tilmeldingen at gøre opmærksom på, om at du er vegetar, 
eller hvis du ønsker dobbeltværelse og med hvem. 
 
Kursusafgift:  5.700 kr.   
 
Se programmet på de efterfølgende sider. 
 
 
 

Venlig hilsen 
 

Kursusudvalget 
 

Janny Krog Meyer (Syddjurs Frisole), 
Heidi Wulff (Byens Skole) 

Nina Brinck (Ørestad Friskole) 
Else Koue (Randers Lille Skole) 

Jeanette Ebenhardt Veggerby (Lilleskolernes Sammenslutning) 
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Program for Kursus for adm. Personale: 
 
Mandag 16/11-15 
 
Ank. 10.00 
 
Kl. 11.00-12.00 Nyt fra Friskolernes Hus  

v/Peter Højgaard, Friskolernes Hus 
 

Kl. 12.00-13.00     Oplæg og invitation til debat omkring kompetenceudvikling: 
                  Muligheder og ønsker v/Claus Olsen, HK og Peter Højgaard  

                   Pedersen, Friskolernes Hus 
 

HK og Lilleskolernes Sammenslutning har i forbindelse med overens-
komstdrøftelserne besluttet at gøre en fælles indsats vedrørende efter- og 
videreuddannelse, fx i form af kurser eller hvordan man planlægger egen 
kompetenceudvikling og udarbejder uddannelsesplaner, eller hvordan 
man håndterer lønforhandlinger på en lille arbejdsplads. Udgangspunktet 
for indsatsen skal blandt andet være medarbejdernes ønsker. 

 
Kl. 13.00-14.00 Frokost 
 
Kl. 14.00-15.00 Værktøjskassen  

v/Ole Mikkelsen, konsulent, Friskolernes Hus 
 
 Administrationskalender 
 Skoleårets kalender  
 Lønberegningsark for lærere/ledere 
 Lønberegningsark for øvrige medarbejdere (BUPL, HK og 3f) 

 
Hvis der er mere tid – kan vi også komme ind på emner som fx 
feriedifference eller hvad I som deltagere måtte ønske at få 
gennemgået. 

 
         Kl. 15.30-16.30 Værktøjskassen – fortsat 
 

Kl. 17.00-18.00 Mindfulness v/Karin Midori  
  fra Midori Velfærdsmassage. Karin er uddannet healingmassør og 

samtaleterapeut. Karin har sin egen klinik i Helsinge. Udover at være 
healingmassør/samtaleterapeut, underviser Karin i mindfullness, bold, 
step, yoga og spinning 

 
Kl. 18.30  Middag 
 
  Eftermiddagen socialt samvær/hygge samt erfaringsudveksling. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

                                                                                          
 
 
Tirsdag 17/11-15 
 
 
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad 
 
Kl. 09.00-12.00 Personligt Lederskab v/ Michael Stig Ørbech, 

  der har ledererfaring som direktør i et COWI datterselskab, er 
partner/seniorkonsulent Cenfac, Center for Facilitering ApS, Cand. polyt, 
psykoterapeut (SPUD/EAPT godkendt), IAF Certified Facilitator (CPF), 
Council Guide, studier på Master i Organisationspsykologi (MPO) på 
RUC samt systemisk trænet. Medforfatter til bøgerne ”Livgivende 
samtaler og relationer” og “Velfungerende grupper og team” (Hans 
Reitzels Forlag). 

 
 Velkomst / introduktion 
 Personligt lederskab, hvorfor og hvad er det 
 Hverdagens udfordringer 
 En nøglemodel i det personlige lederskab 
 Øvelser / reflektion 

 
Kl. 12.30-13.30 Frokost 

                            
Kl. 13.30-15.00 Personligt Lederskab v/Michael Stig Ørbech – fortsat 
 

 Vi træner videre med nøglemodellens grundelementer 
 Hvordan jeg kan arbejde videre med det personlige lederskab 
 Opsamling og tak for denne gang 

 
Kl. 15.00-16 .00 Walk-and-talk om dagens program med Michael Stig Ørbech  
 

         Kl.16.15-17.45 Ansættelsesret v/Dzenana Causevic, juridisk konsulent samt yderligere 
en konsulent fra Friskolernes Hus  

 
 Ansættelsesbevisloven 
 Ansættelsesbeviser og allonger på de forskellige 

medarbejderkategorier på skolerne 
(hvad skal man huske på/være opmærksom på; 
kombinationsbeskæftigelse m.v.) 

 
Kl. 19.00  Middag 
 
Kl. 20.00  Opsamling på walk-and-talk, valg til kursusudvalg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
Onsdag 18/11-15 
 
Kl. 08.00-09.00 Morgenmad 
 
Kl. 09.00-12.00 Førstehjælp i Børnehøjde  

v/BT Førstehjælp - Bjarne Thostrup Mortensen. BT- Førstehjælp er 
en enkeltmandsvirksomhed, som er startet i 2012 

  
For lige at repetere lidt fra sidste år – starter programmet op med, 
således at alle er fuldt opdaterede (også jer der evt. ikke deltog sidste 
år) 

 
 Resumé på førstehjælpens 4 hovedpunkter 
 Resumé på HLR 

 
  Og herefter går vi videre med 
 

 Alarmering, 112, forhold ved strand og sø og brug af giftlinjen 
 ABC metoden med fokus på luftvejene  
 Stabilt sideleje med psykisk førstehjælp som hjælp 
 Standsning af blødninger 
 Førstehjælp til forstuvninger og brug af RICEM princippet 
 Førstehjælp ved småskader på øjne, tænder, øre, hoved, diverse 

insektstik  
 

    Hvis der herefter er mere tid at tage af – ville et oplagt emne være, at tale om skolens roller  
    i forbindelse med udlevering af medicin m.v. til eleverne.  

 
          Kl. 12.00  Evaluering – aflevering af evalueringsskemaer/mundtlig evaluering 

 
          Kl. 13.00  Sandwich-to-go – tak for i år. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tilmelding: 

 
Bindende tilmelding snarest og senest 20. september 2015 via tilmeldingslink på   

         Lilleskolernes Sammenslutnings hjemmeside – eller pr. mail til jev@friskoler.dk. 
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