
 

 

 

KKRREEDDSSKKUURRSSUUSS  
I 

VALLENSBÆK LÆRERKREDS 

FREDAG DEN 16. OG  

LØRDAG DEN 17. MARTS 2018 

på 

COMWELL HOLTE 
Kongevejen 495A 

2840 Holte 
Tlf. 45 47 74 00 

www.comwellholte.dk 
 

 
 



Program: 
 

Fredag den 16. marts 2018: 
 

Kl. 15.00 - 16.00:  Indkvartering, kaffe og kage. 

 

Kl. 16.00 -17.30: Foredrag med Tommy Krabbe.  

 

DEN TRÆLSE ORGANISATION. 

Bliv en del af den verdensomspændende bevægelse! Er det 

næste nye sort at være anerkendende, motiverende, resul-

tatskabende? Ikke ifølge Tommy Krabbe. Hvis vi vil med for-

rest i feltet handler det om at være træls. Underligt nok er 

han den eneste, der har indset det. Men det holder ham ikke 

tilbage. Selvom foredraget hører til det ekstremt underhol-

dende og ironiske af slagsen, så får han de klare pointer 

frem. Dagligdagen sættes på spidsen på en måde, som in-

gen har hørt før. 

 

Kl. 18.30:  Middag efterfulgt af socialt samvær i kælderen. 

 

 

Lørdag den 17. marts 2018: 
 

Kl. 8.00 - 9.00: Morgenmad. 

 

Kl. 9.00 - 9.30: Check ud. 

 

Kl. 9.30 – 11.00: Generalforsamling – se dagsorden andet sted. 

 

Kl. 11.00 – 12.00: Orientering om OK-18 ved Jeanette Sjøberg, formand for 

Undervisningsudvalget i DLF. 

 

Kl. 12.00:  Frokost. 

 

 

 

 

 



Tilmelding: 
 

 

Jeg deltager selvfølgelig i hele kurset  

 

Jeg kan ikke deltage i frokosten lørdag  (Vi skal ikke betale  

for dem, der har brug for at tage hjem inden frokost) 
 

Deltagergebyr 100 kr. - betales ved tilmelding. 

 

Som udgangspunkt vil der blive placeret to på hvert værelse. Vi råder kun over 

et mindre antal enkeltværelser. Tillæg ved enkeltværelse: 100,- ekstra 

 

Du bedes anføre, hvem du ønsker at dele værelse med: ____________________ 

 

 

 

 

_____________________            _____________________ 

Navn i læsbar skrift      Skole 

 

 

OBS! Deltagergebyret på 100 kr. betales ved aflevering af tilmelding.  

 

Bindende tilmelding til tillidsrepræsentanten eller kredskontoret 

009@dlf.org senest den 9. februar 2018.  

 

 Afbud skal ske direkte til kredskontoret på e-mail 009@dlf.org 

 

Ved udeblivelse fra kurset opkræves et gebyr på 500 kr.  
 

Der er ikke fælles transport, så lav aftaler om samkørsel på skolerne. 

 

 

Vel mødt 

Kredsstyrelsen 

mailto:009@dlf.org
mailto:009@dlf.org

