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Kære alle 
Så er det nye skoleår startet og mon ikke de fleste 

af os er vendt tilbage - forhåbentligt fra en både 

god og afslappende ferie.  

Sommervejret i Danmark har været helt 

forrygende, og har for mig betydet, at mine 

batterier er blevet genopladet, jeg håber det 

samme gør sig gældende for jer. 

Det forgangne skoleår har været hektisk på 

mange måder. Den nye reform blev 

implementeret, arbejdet med og usikkerheden 

omkring det nye FGU har også fyldt en hel del, 

både fysisk såvel som psykisk. Og en af de store 

energislugere persondataforordningen, er vi alle 

på et eller andet niveau involveret i, eller har 

været det undervejs. Jeg tror, vi er mange, som 

kunne have ønsket os, at der var flere timer i 

døgnet. 

Meget bedre tror jeg ikke det bliver i det 

kommende år, de store opgaver er nok langt fra 

afsluttet, men men men vi er da heldigvis nogle 

seje og ihærdige medarbejdere  

Jeg har fået en del henvendelser omkring datoen 

for det kommende landsmøde. På baggrund af 

disse henvendelser har jeg valgt at skrive dette 

korte nyhedsbrev omkring landsmødet, så I alle 

er orienteret i god tid. 

Landsmøde 2018                                      
Afholdes den 5 - 6. november 2018 på Hotel 

Nyborg Strand. Overskriften i år er: ”Blandede 

bolsjer”. 

I forbindelse med vores bestyrelsesmøde den 7. 

september skal de sidste brikker omkring 

landsmødet falde på plads og programmet vil 

blive udarbejdet.  Vi forventer at program og 

invitation vil blive sendt ud omkring uge 38, og 

umiddelbart herefter vil der blive åbnet for 

tilmelding på SafeTicket. 

Programmet vil blive sendt til alle skoler på mail 

og selvfølgelig direkte på mail til dig som 

medlem.  

De senere år har jeg i forlængelse af vores 

invitation til deltagelse på landsmødet, sendt et 

personligt brev til skolelederen på jeres skole for 

at gøre opmærksom på vigtigheden af, at I får lov 

til at deltage i landsmødet/kurser og des 

lignende.  

Jeg har fra flere af jer fået at vide, at det hos jer, 

har haft den ønskede effekt og vil derfor igen i år 

sammen med invitationen sende et personligt 

brev til skolelederne, hvor jeg gør opmærksom 

på, hvor stort et udbytte I/skolen får for relativt 

få penge.   

Som tidligere nævnt vil tilmeldingen igen i år ske 

via Safeticket. For at hindre forvirring om man 

har et gældende medlemskab, samkører vi 

medlemslister med tilmeldingssiden. Man skal 

derfor være registreret som medlem for at kunne 

tilmelde sig.  

Har du en kollega, som endnu ikke er medlem – 

og som vil deltage på landsmødet - så er det en 

rigtig god ide, at vedkommende straks skriver til 

Gitte Bjørn på mail: gi@randershfvuc.dk og 

melder sig ind.    

Vi synes selv, at det igen er lykkedes os at 

sammensætte et bredt og aktuelt program, som 

vi glæder os til at præsentere jer for. 

Vi oplever både i form af evalueringerne og jeres 

mundtlige tilbagemeldinger, at det giver rigtig 

god mening at gentage succesen med workshops. 

Vi har derfor igen i år lagt stor vægt på, at få 

arrangeret et bredt panel af workshops, hvor vi 

forhåbentligt rammer lige præcis jeres arbejdsfelt 



og interesser. Det krydrer vi med faglige oplæg, 

som gerne skal ramme bredt.  

Skulle der mangle nogle workshops, som I mener 

kan give mening for en gruppe af jer, må I meget 

gerne tage fat på mig, så vil jeg gøre, hvad der 

står i min magt for at det bliver tilgodeset det 

kommende år. 

På vores Facebookside, vil vi igen i år løfte sløret 

lidt for, hvilke workshops landsmødet vil byde på 

– jeg håber I synes om dem. 

Generalforsamlingen 
Indkaldelse til generalforsamling, vil blive 

udsendt senest 3 uger før afholdelse.  

Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en rigtig god 

eftersommer og på snarligt gensyn. 

De varmeste hilsner 

Britta Matthiesen 

Formand 


