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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
Forord 

Denne kursusplan beskriver Danmarks Lærerforenings uddannelses- og kursustilbud til foreningens medlem-

mer og tillidsvalgte i 1. halvår 2018. Kursusplanen findes på hjemmesiden www.dlf.org. 
 

Om kursusplanen 

Kursusplanen i 1. halvår af 2018 indeholder 2 nye kurser – et vedrørende samspillet mellem TR og AMR og et 
kredsudviklingskursus. Kredsudviklingskurset bygger videre på de forløb, vi tidligere har lavet for enkeltkredse. 
I selve kursusopslaget er der linket til et videoklip fra 2 kredse, der fortæller om, hvordan det har været at ar-
bejde med disse nye metoder. Derudover er der et par genopslag af tidligere meget søgte kurser, med særligt 
fokus på at involvere medlemmerne og styrke arbejdsmiljøet. 

 

I foråret 2018 er overenskomstforhandlingerne på sit højeste. Vi har derfor reserveret midler til, at der kan blive 
udbudt diverse kurser og andre aktiviteter i løbet af 1. halvår 2018. 

 

I 2. halvår af 2018 forventer vi at udbyde et særligt kursus til de kursusansvarlige med fokus på, hvordan man 
tilrettelægger gode kurser og medlemsaktiviteter samt et kursus med fokus på, hvorledes man får indflydelse i 
sektorMED. I foråret 2018 starter vi igen et lederudviklingshold for nye kredsformænd. I den forbindelse forven-
ter vi i 2. halvår 2018 at kunne udbyde et kursus til de mere erfarne kredsformænd med nogle af de nye ele-
menter i lederudviklingsforløbet. 

 

Politisk målsætning for kursusvirksomheden 

Kursusplanen for 1. halvår af 2018 er omfattet af den målsætning for DLF’s kursus- og uddannelsesvirksom-
hed, der løber fra august 2017 til juli 2019. Hovedsigtet er at styrke de tillidsvalgtes individuelle og organisatori-
ske handlekraft, med henblik på at sikre gode arbejdsvilkår og gode rammer for undervisningen og arbejdets 
udførelse på alle arbejdspladser. Der skal i perioden være et særligt fokus på medlemmernes arbejdsmiljø. Det 
skal bl.a. ske ved, at der i foreningens kursustilbud sættes fokus på: 

 

1. De lokale indflydelsesmuligheder, involvering af medlemmerne og samarbejde med relevante interes-
senter. 

Primært formål:  

 Sikre, at foreningen og dens repræsentanter er attraktive lokale samarbejdsparter, herunder have et 
særligt fokus på kredsenes mulighed for den lokale interessevaretagelse. 

 Sikre, at der i alle sammenhænge lægges vægt på medlemmernes muligheder for at lykkes med deres 
opgaver på kvalificeret vis, herunder have et særligt fokus på aktivt at involvere medlemmerne, så de i 
fællesskab kan præge det gode arbejdsliv, og være med til at definere mulige problemstillinger og løs-
ninger. 

 

2. De tillidsvalgtes muligheder for at udfylde deres roller i forbindelse med de store indholdsmæssige og 
strukturelle ændringer. 

Primært formål: 

 Øge de tillidsvalgtes opmærksomhed på vigtigheden af sammenhængskraft og medlemsopbakning i 
organisationen, herunder have et særligt fokus på rekruttering og fastholdelse af medlemmer. 

 Bidrage til, at de tillidsvalgte erhverver sig handlekompetence og – muligheder, herunder have et sær-
ligt fokus på forskellige veje til at opnå indflydelse.  

 

3. Foreningens værdier – især principprogrammet og professionsidealet  

Primært formål:  

 Sikre et stærkt værdifællesskab i foreningen. Herunder have et særligt fokus på at skabe øget sam-
menhæng ml. udviklingen af den lokale pædagogiske praksis og foreningens politiske målsætninger, 
principper og strategier. 

 

 

 

 

http://www.dlf.org/
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Praktiske oplysninger 

Tilmeldinger til kurserne foretages direkte i kursussystemet. Det sker via foreningens hjemmeside www.dlf.org. 
I beskrivelsen af hvert kursus er desuden indsat et link, som fører direkte til tilmeldingsflowet for det pågælden-
de kursus. Tryk på referencenummeret nederst på siden. Læs evt. mere i afsnittet ”Praktiske oplysninger” på 
side 11. 

 

Kredsenes opgaver 

Det er kredsene, som har ansvaret for at videreformidle relevante dele af planen til tillidsrepræsentanter og an-
dre potentielle kursusdeltagere eller på anden vis oplyse dem om tilbuddene. 

 

Det er endvidere kredsenes og de forpligtende kredssamarbejders ret og pligt at prioritere tilmeldingerne til de 
kurser, hvor det fremgår, at der skal foretages en prioritering. Dette foregår også direkte i kursussystemet via 
Min Side. Bemærk venligst, at hvis kredsene/de forpligtende kredssamarbejder ikke har foretaget priori-
tering af de enkelte ansøgninger, kan ansøgerne som udgangspunkt ikke optages på kurset.  

 

Vi håber igen i år at få mange ansøgere til de opslåede kurser. 

 
 
Yvonne Monrad 

Danmarks Lærerforening 

http://www.dlf.org/
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

Den involverende kreds – hvad og hvordan? 

Alle taler om det, men hvordan gør vi? 

 

 

Kurset henvender sig til kredsstyrelser. Der skal min. deltage 3 fra kredsstyrelsen, hvoraf kredsformand eller 

næstformand skal være den ene. 

Der optages maks. 45 deltagere. 

 

Kursusbeskrivelse 

På dette kursus ser vi nærmere på, hvad involverende fagforening kan være på kredsniveau, og hvordan I kan 

arbejde med det lokalt. 

”At arbejde involverende er ikke kun at ”involvere” medlemmer og organisationsvalgte i drøftelser. Det er heller 

ikke kun en ny metode eller arbejdsform. Det er en grundlæggende ændring af foreningens måde at søge ind-

flydelse og opnå resultater på.” 

(Citat fra hovedstyrelsens oplæg om Involverende DLF) 

 

For at give kredsen de bedst mulige forudsætninger for at kunne arbejde involverende, vil kurset fokusere på 

 Hvad vil det sige at arbejde involverende som kreds? 

 Kredsens kommunikation med TR og medlemmer 

 Hvad kan I arbejde involverende med? (eksempler og egne sager) 

 Hvordan arbejder I involverende med jeres egne sager?  

 Hvordan støtter I som kreds bedst jeres TR’ere i forhold til at kunne arbejde involverende? 

 Muligheder og dilemmaer. 

 

Som et led i kurset vil I skulle planlægge et involverende forløb med udgangspunkt i en konkret lokal udfor-

dring. Der vil efter kurset være en opfølgning med udgangspunkt i kredsens konkrete målsætning. Hvordan op-

følgningen skal foregå, aftales konkret på kurset. 

 

”Denne ændring er en succes, når medlemmerne oplever, at foreningens tilstedeværelse på arbejdspladsen 

betyder, at de selv gennem konkrete handlinger i fællesskab opnår indflydelse på deres arbejdsliv, og at de i 

fællesskab kan skabe forbedringer. ”Medlemmerne er DLF”.” 

(Citat fra hovedstyrelsens oplæg om Involverende DLF) 

 

Kurset vil blive gennemført som en vekselvirkning mellem oplæg, praktiske øvelser og kredsvis arbejde med 

egen sag. 

 

Undervisere 

Konsulenter fra sekretariatet i samarbejde med konsulenter fra Huset DeltagerDanmark. 

 

Praktiske oplysninger 

Kurset begynder på førstedagen kl. 11.00 og slutter på andendagen kl. 15.00. 

Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). 

Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist 

KST-INVOLVER-0118 16. – 17. maj 2018 Sinatur Hotel Frederiksdal 1. februar 2018 
 

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=4&titleid=610
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

Vi må prøve noget nyt  

Er kredsen klar til at ”tackle” fremtiden? Hvordan vil I som kreds agere i de mange daglige forandrin-

ger? Kunne I som kreds have brug for nye måder og metoder til at udvikle kredsens arbejde?  

Er kredsen klar til at prøve noget nyt? Er kredsen klar til at blive ”forstyrret”? 
 

 
Kredsudviklingsforløbet henvender sig til den samlede kredsstyrelse. Der optages maks. 4 kredsstyrelser pr. 
forløb. 

 

Kursusbeskrivelse 

Forløbet vil bestå af et før-forløb via skype/webinar samt et internatkursus på 3 dage, hvor andre kredsstyrelser 

også deltager. På selve kurset vil kredsstyrelsen arbejde med egne udfordringer og med mulighed for sparring 

fra konsulenter og andre kredsstyrelser. 

 

Vi lever i en tid med konstante forandringer, hvor rammer og vilkår hele tiden ændrer sig. Sådan har det været 

længe, og det har på forskellig vis påvirket jeres dagligdag som kredse og jeres muligheder for at agere. 

 

Se nedenstående filmklip og hør Lars Busk Hansens overvejelser og erfaringer omkring at arbejde med kred-

sens fortsatte udvikling. Lars er kredsformand for Lærerkreds Nord og medlem af hovedstyrelsen. Hør også 

Stine Baad Clausens erfaringer med at benytte forskellige nye metoder og værktøjer til at opnå bedre resultater 

sammen med kredsens samarbejdspartnere. Stine Baad Clausen er formand for Lærerkredsen for Faxe og 

Vordingborg.  

 

Lad jer inspirere til en drøftelse af, om  sådanne kredsudviklingsforløb er noget for jeres kredsstyrelse. 

 

 

 

 

 

 

(link film) 

 

Efter kredsudviklingsforløbet vil I have afprøvet og kunne anvende forskellige værktøjer og metoder, som sæt-

ter jer i stand til at skabe rum og muligheder for, at kredsen kan omsætte sine mange overvejelser og ideer om 

fremtiden til strategier og handleplaner. 

 

Følgende elementer vil indgå i kurset 

 Afdækning af kredsens egne udviklingsbehov 

 Arbejde med kredsens egne udfordringer 

 Anvendelse af værktøjer og metoder, der sætter kredsen i stand til at tænke nyt  

 Anvendelse af værktøjer og metoder til systematisering og prioritering af fælles indsatsområder 

 Udarbejdelse af egne strategier og handleplaner til brug i kredsens daglige arbejde. 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=QZ_6SHh6kS8&feature=youtu.be
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Underviser 

Konsulenter fra sekretariatet i samarbejde med eksterne konsulenter. 

 

Yderligere information 

Du skal medbringe praktisk tøj og fodtøj til udendørsaktiviteter. 

 

Praktiske oplysninger 

Kurset begynder på førstedagen kl. 11.00 og slutter på tredjedagen kl. 15.00. 

Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). 

 

Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist 

KST-NYT-0118 30. maj – 1. juni 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 1. februar 2018 

  

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=4&titleid=622
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

Public affairs med særligt fokus på kommunal budgetlægning på skole-
området og kontakten til de nye kommunalbestyrelser 
 
Få større indflydelse på kommunens tildeling af resurser til folkeskolen 
 
 

Kurset henvender sig til kredsformænd, kredssagsbehandlere og kredsstyrelsesmedlemmer, som har del i det 

politiske arbejde i forhold til at sikre det lokale skolevæsen de nødvendige resurser. Det anbefales, at der del-

tager mindst 2 personer fra  kredsen, så de på kurset kan samarbejde om at udvikle kredsens egen budgetind-

sats og efterfølgende om at implementere strategien, når de kommer hjem fra kurset.  

Der optages maks. 26 deltagere på kurset. 

 

Kursusbeskrivelse 

Public affairs er et udtryk for en professionalisering og systematisering af kontakten til politikere og andre be-

slutningstagere. 

 

Ved at tage udgangspunkt i public affairs tilgangen kan kredsene i mange tilfælde opnå større indflydelse på, 

hvilken økonomi skolerne har til rådighed og hvordan pengene fordeles. I indføres i, hvordan kredsen kan bru-

ge public affairs i det lokale budgetarbejde – og til andet lokalt skolepolitisk arbejde. Vi arbejder med budget-

forståelse og opmærksomhedspunkter i forhold til budgetfortolkning – og I får indsigt i, hvornår I skal iværksæt-

te budgetinitiativer for at kunne påvirke resursetildelingen. I vil også blive introduceret til foreningens dataværk-

tøj ”skoletal.dk” og til, hvordan I kan bruge det i det politiske arbejde. 

 

Kurset vil blive gennemført som en kombination af oplæg, plenumudvekslinger, gruppedrøftelser og arbejde 

med planlægning af egen budgetindsats. 

 

Undervisere 

Konsulenter fra sekretariatet, en nuværende eller tidligere borgmester/kommunalbestyrelsesmedlem og en 

kredsformand. 

 

Yderligere information 

Hvis søgningen til kurset overstiger kapaciteten, vil der blive sat en grænse på maksimalt 2 deltagere pr. kreds. 

I skal medbringe bærbar PC. 

 

Praktiske oplysninger 

Kurset begynder på førstedagen kl. 11.00 og slutter på andendagen kl. 16.00. 

Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). 

 

Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist 

KST-BUDGET-0118 31. jan – 1.feb 2018 Sinatur Hotel Haraldskær 15. november 2017 
 

  

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=4&titleid=621
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

Forandringer i fællesskab 

Arbejd strategisk og skab lokale forandringer i fællesskab 
 

 

Kurset henvender sig til tillidsrepræsentant, arbejdsmiljørepræsentant og meget gerne en relevant 3. person 

(evt. TR-suppleanten) fra samme arbejdsplads. Tillidsrepræsentanten skal have gennemført foreningens TR-

uddannelse. 

Der optages maks. 30 deltagere (10 skoler) på kurset. 

 

Kursusbeskrivelse 

På dette kursus bliver I sammen trænet i, hvordan I kan arbejde strategisk med at skabe forandringer lokalt på 

skolen og bringe det i spil hos kollegerne, i MED-udvalget og andre relevante fora, hvor I er repræsenteret.  

 

I vil få en introduktion til, hvordan I kan arbejde strategisk og kampagneorienteret, og vi går i gang med at ar-

bejde med konkrete sager, I skal tage hjem og arbejde videre med lokalt. Sager, der vil gøre arbejdsdagen 

bedre for alle parter. 

 

For at skabe en forandring er det afgørende, at I står sammen. Derfor er det et krav, at både tillidsrepræsen-

tant, arbejdsmiljørepræsentant og meget gerne en relevant 3. person deltager. 

I vil lære at tænke strategisk i det lokale faglige arbejde, og I får præsenteret redskaber, der kan vende eventu-

el frustration hos jer selv og jeres kolleger til handling. 

I skal arbejde sammen som et hold under kurset og løbende præsentere jeres handleplaner og forpligte jer på 

konkret handling, når I kommer tilbage på jeres arbejdsplads. 

På kurset vil en gennemgående værdi være at se fællesskab og ikke mindst handling som afgørende for det 

faglige arbejde, og det er et mål, at I bliver klædt på og motiverede til at engagere jeres kolleger i det lokale 

faglige fællesskab. 

 

Målet er, at I får 

 opbygget et sammentømret hold bestående af TR, AMR og evt. TR-suppleant, der er klar til at tage 

hjem og arbejde videre med et konkret forandringsprojekt 

 politisk mod og selvtillid samt motivation til at udvikle det faglige fællesskab lokalt 

 stiftet bekendtskab med redskaber inden for strategi- og kampagnearbejde. 

 

Undervisere 

Konsulenter fra sekretariatet i samarbejde med konsulenter fra Huset DeltagerDanmark. 

 

Praktiske oplysninger 

Kurset begynder på førstedagen kl.11.00 og slutter på andendagen kl.15.00 

Danmarks Lærerforening centralt  betaler frikøbet for 3. person. 

Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). 

Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist 

TR-AMR-FÆLLES-0118 7. – 8. marts 2018 Sinatur Hotel Frederiksdal 15. november 2017 

  

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=3&titleid=591
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

TR og AMR rykker sammen om at styrke indflydelsen 

Styrk jeres samarbejde og få mere indflydelse. Er I som team gearet til at være medskabere af et godt 
lærerarbejdsliv? Hvor godt kender I hinandens kompetencer og styrkesider? Hvilke strategier skal I 
vælge, og hvilke indsatser prioriterer I? 

 

 

Kurset henvender sig til TR og AMR fra samme arbejdsplads. Begge parter skal deltage på kurset. Tillidsre-

præsentanten skal have gennemført foreningens TR-uddannelse. 

Der optages maks. 40 deltagere (20 teams) på kurset. 

 

Kursusbeskrivelse 

I en tid med store udfordringer både på rammer, vilkår og indhold i skolen er det måske vigtigere end nogen-

sinde før, at samarbejdet mellem TR og AMR fungerer og bliver optimeret. Det kan være svært i en travl hver-

dag at navigere i dette forandringshav og stadigvæk bevare overblikket og arbejdsglæden. Opgaver og pro-

blemstillinger er ofte så komplekse, at et samarbejde mellem TR og AMR er en forudsætning for at kunne løse 

opgaverne mest hensigtsmæssigt og med højst mulig kvalitet. 

 

En vigtig forudsætning for, at alle kan lykkes med deres opgaver og opleve deres arbejde som meningsfuldt, er 

at styrke fællesskabet på arbejdspladsen og skabe optimale rammer for at lave god kvalitet i undervisningen. 

Hvis det lykkes, er det kimen til et godt arbejdsmiljø, trivsel og arbejdsglæde. 

 

Kurset vil blive gennemført som en vekselvirkning mellem teorioplæg, gruppearbejde og træning med konkrete 

opgaver relateret til jeres egen hverdag. Undervisningen foregår såvel udendørs som indendørs.  

                                                              

 

Efter kurset vil I have afklaret jeres indbyrdes rollefordeling samt jeres mest virkningsfulde samarbejdsform. I vil 

have fået viden og værktøjer til at prioritere og gennemarbejde jeres forskellige indsatsområder. 

På dette kursus skaber vi rammerne for, at I rykker sammen – altså kender hinanden bedre, men også at I ryk-

ker sammen og i fællesskab kan opnå større indflydelse, end I ellers ville have kunnet hver for sig. 

 

Følgende elementer vil indgå i kurset 

 Afdækning af jeres præferencer i forhold til jeres fælles samarbejde 

 Hvilke værdier står I på og går I med? 

 Teambuilding som en vej til at styrke samarbejdet og kende sig selv bedre 

 Hvordan I kan arbejde proaktivt gennem MED og Faglig Klub 

 Præsentation og træning af redskaber til samtaler med medlemmerne 

 Udpegning og prioritering af fælles indsatsområder 

 Udarbejde egne kommunikations - og handleplaner til brug hjemme på skolen. 
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Underviser 

Konsulenter fra sekretariatet. 

 

Yderligere information 

Der skal medbringes mindst en bærbar PC pr. skole. I skal medbringe praktisk tøj og fodtøj til udendørsaktivite-

ter. 

 

Praktiske oplysninger 

Kurset begynder på førstedagen kl. 11.00 og slutter på tredjedagen kl. 12.00 med efterfølgende frokost. 

Prioriteringen foretages af det forpligtende kredssamarbejde om kursusvirksomhed (kursusforum). 

Ref.nr. Dato Kursussted Tilmeldingsfrist 

TR-AMR-INDFLYD-0118 2. – 4. maj 2018 Sinatur Hotel Gl. Avernæs 1. februar 2018 

  

https://medlem.dlf.org/default.aspx?site=course&func=course.publiclist&topmenuid=3&titleid=623
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

Praktiske oplysninger 

 

Tilmelding 

På Danmarks Lærerforenings hjemmeside kan du se, hvilke kurser der tilbydes. For at tilmelde dig et kursus, 

skal du tidligere have været logget på Min Side (medlem.dlf.org). Hvis det er første gang, du skal ind på Min 

Side, skal du logge på med dit medlemsnummer eller cpr.nr. i feltet med samme navn. Herefter skal du indta-

ste adgangskoden, der består af hele CPR-nummeret (uden bindestreg). Adgangskoden kan ændres senere 

under Personlige oplysninger på Min Side.  

 

Hvis du tidligere har været logget på Min Side, kan du tilmelde dig direkte via ref.nr. i kursusplanen eller via 

kursuslisten. På kursuslisten findes de kurser, vi tilbyder. Ved tilmelding klikker du på ikonet  og følger til-

meldingsflowet. Når du klikker på Mere Info, kan du læse mere om kurset.  

 

Ansøgningsfrist 

Tilmeldingsfristerne står under det enkelte kursus. Det er vigtigt, at fristen overholdes. Overskrides tidsfristen, 

kan du ikke regne med at blive optaget. 

 

Ansøgningsstatus 

Hvis du ønsker at følge med i behandlingen af din ansøgning, kan du via Min Side → Mine kurser se, om du 
er blevet optaget, har fået afslag eller er på venteliste. Hvis din ansøgning vises som Modtaget, er din ansøg-
ning endnu ikke behandlet. Vi behandler ikke ansøgninger, før tilmeldingsfristen er udløbet. Du skal regne 
med, at der kan gå op til 3 uger, efter ansøgningsfristens udløb før du kan se din tilmeldingsstatus inde på Min 

Side. 

 

Min Side – materialer og beskeder 

Al korrespondance foregår elektronisk. Du vil modtage besked om dine kurser via Min Side → Indbakke. Har 

du en e-mailadresse registreret i vores medlemssystem, vil du også modtage beskeden pr. e-mail. Breve og 

andet materiale kan hentes via Mine kurser. 

 

Kursusdeltagelse 

Hvis du optages på kurset, forventes det, at du deltager på hele kurset. 

 

Afbud 

Eventuelle afbud til kurser skal meddeles hurtigst muligt. Enten via e-mail eller via Min Side. 

 

Afbudsgebyr 

Hvis du melder afbud til kurser senere end 4 uger før kursusstart, opkræves der et afbudsgebyr på 500 kr. Hvis 

du udebliver fra kurset uden at have meldt afbud, inden kursusstart, bliver du opkrævet et gebyr på 2.000 kr., 

svarende til den aktuelle gennemsnitlige pris for et kursusdøgn. For 1-dagskurser udgør gebyret 700 kr. 

 

Kursuscentre 

På det enkelte kursus står der, hvilket kursuscenter kurset afholdes på. Hvis ikke andet er anført, betaler Dan-

marks Lærerforening opholdet på kursuscentret. 

 

Foreningens kursuscentre forsøger at tage så store individuelle hensyn til den enkelte deltager som muligt. 

Dette indebærer, at ønsker om vegetarkost, diætmad eller allergiværelse, forsøges imødekommet. Den enkelte 

https://medlem.dlf.org/
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deltager bedes selv rette henvendelse til kursuscentret forud for kurset. 

Det er ikke tilladt at nyde medbragte drikkevarer på kursuscentrene. 

 

Optagelse 

Du skal være opmærksom på, at alle oplysninger vedr. kurser - herunder bekræftelse på din optagelse - kun 

sendes via mail. Vi bruger kun den e-mailadresse, du har registreret på Min Side. Du kan på Min Side  

(https://medlem.dlf.org) kontrollere og registrere din e-mail.  

I god tid før afholdelse af kurset sendes program, deltagerliste samt øvrige praktiske oplysninger til alle, der er 

optaget. 

 

Hvis foreningen af pladshensyn ikke kan imødekomme din tilmelding, sendes afslag på tilmeldingen via e-mail.  

Hvis der til et givet kursus er et meget begrænset antal tilmeldte deltagere, vil aflysning kunne finde sted. Hvis 

et kursus aflyses, gives der besked til den enkelte tilmeldte. 

 

Tjenestefrihed 

I forbindelse med bekræftelse på optagelse fremsendes tjenestefrihedsansøgning, hvis det er nødvendigt. 

 

Transport 

Danmarks Lærerforening dækker dine rejseudgifter efter gældende regler. Du vil modtage information om vil-

kårene for transport, sammen med det øvrige materiale til kurserne. Du kan efter kurset søge refusion via Min 

Side → Mine kurser → og under det pågældende arrangement. Du vil modtage en mail med et direkte link. 

 

Spørgsmål 

Spørgsmål i forbindelse med kurserne besvares af organisationsafdelingen på tlf. 33 69 63 00, mandag-

torsdag kl. 09.00-15.30, fredag kl. 09.00-14.30. eller via e-mail kompetenceudvikling@dlf.org 

 

Ændringer 

Foreningen forbeholder sig ret til at foretage ændringer i forhold til de enkelte kurser. 

 

Kursusplanen på nettet 

Kursusplanen udsendes kun elektronisk. Alle medlemmer kan læse den på foreningens hjemmeside, samt på 

Min Side. Den ligger desuden i DLinFo. 

  

https://medlem.dlf.org/
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Kursusplan 2018 – 1. halvår 

 
 

Skema for kredsenes kursusansvarlige 

Prioriteringsperiode for kredse og de forpligtende kredssamarbejder (FKS) - prioriteringsliste af  
kurserne for 1. halvår 2018 

Ref.nr. Kursusdato Kredsprioritering FKS prioritering 

KST-BUDGET-0118 31. jan. – 1. feb. 2018 16. – 22. november 2017 24. – 30. november 2017 

TR-AMR-FÆLLES-0118 7. – 8. marts 2018 16. – 22. november 2017 24. – 30. november 2017 

TR-AMR-INDFLYD-0118 2. – 4. maj 2018 2. – 8. februar 2018 12. – 16. februar 2018 

KST-INVOLVER-0118 16. – 17. maj 2018 2. – 8. februar 2018 12. – 16. februar 2018 

KST-NYT-0118 30. maj – 1. juni 2018 2. – 8. februar 2018 12. – 16. februar 2018 
 


