LILLESKOLERNES
SAMMENSLUTNING

Temadag med workshop
Ny arbejdstidsaftale for lærere og børnehaveklasseledere
15. september 2021: Børnenes Friskole, Næringen 98,8240 Risskov
16. september 2021: Haslev Privatskole, Jens Chr. Skovs Vej 3, 4690 Haslev
Program
09.30 – 09.55

Registrering med kaffe og brød

10.00 – 10.15

Velkomst og introduktion til temadagen
v/chefkonsulent Niels Strunge, Lilleskolernes Sammenslutning og
forhandlingschef Jette Morsing, Frie Skolers Lærerforening

10.15 – 11.00

Præsentation af den nye arbejdstidsaftales indholdselementer
v/konsulent Peter Højgaard Pedersen, Lilleskolernes Sammenslutning og forhandlingschef Jette Morsing, Frie Skolers Lærerforening

11.00 – 11.10

Kort pause

11.10 – 11.20

Indflyvning til case ”Famleby Lilleskole” og skolens arbejde
med lokal implementering af arbejdstidsaftalen for skolens lærere
v/chefkonsulent Niels Strunge, Lilleskolernes Sammenslutning

11.20 – 12.30

”Famleby Lilleskole”. Workshop del 1

12.30 – 13.15

Frokost

13.15 – 14.00

”Famleby Lilleskole”. Workshop del 2

14.00 – 14.15

Kort pause

14.15 – 15.15

Debriefing – delt for skoleledere og tillidsrepræsentanter
v/Lilleskolernes Sekretariat
v/Frie Skolers Lærerforening

15.15 – 16.00

Samlet debriefing – alle deltagere
v/Lilleskolernes Sekretariat og Frie Skolers Lærerforening

16.00

Tak for i dag
Mindre justeringer i programmet kan forekomme.

LILLESKOLERNES
SAMMENSLUTNING

Det praktiske
Deltagere:

Temadagens målgruppe er skoleledere og viceskoleledere henholdsvis tillidsrepræsentanter og suppleanter inden for lærerområdet. Der kan maximalt deltage 4 personer fra hver skole.

Pris:

Deltagelse i seminardagene er gratis – Lilleskolernes Sekretariat og
Frie Skolers Lærerforening afholder udgifter til mad og kaffe/the,
samt mødematerialer.
Transport og øvrige omkostninger dækkes af skolerne selv.
Er du vegetar eller har særlige behov i forhold til forplejning bedes
dette oplyst ved tilmelding.

Tilmelding:

Tilmelding foretages for alle deltagere fra den enkelte skole på én
gang til niels@lilleskolerne.dk. Skolelederen er ansvarlig for skolens tilmelding.
Ved tilmelding angives:
• Navne (for og efternavn) samt funktion ved skolen for de tilmeldte fra skolen.
• Hvilken dato og sted skolen/I vil deltage
o 15. september 2021: Børnenes Friskole, Næringen
98,8240 Risskov eller
o 16. september 2021: Haslev Privatskole, Jens Chr. Skovs
Vej 3, 4690 Haslev
Tilmelding bedes foretaget snarligst og gerne inden 8. september
2021.
I forlængelse af tilmelding sendes bekræftelse pr mail på modtagelse af denne til afsendes mail. Skulle nogen af de tilmeldte blive
forhindret i at medvirke, hører vi afgjort gerne dette forud af hensyn til bestilling af mad m.v. til dagen.

Mange hilsner
Jette, Kirsten, Peter og Niels
Frie Skolers Lærerforening – Lilleskolernes Sammenslutning

