
 

 

 

 

 

 

 

 

Hvidovre Lærerforening indbyder alle medlemmer til det årlige 
kredskursus. Vi regner med at få en interessant, idéudviklende, 
politikafklarende og social weekend i naturskønne omgivelser. 
 

Kredskurset afholdes igen i år på Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360,  
2800 Kgs. Lyngby, i dagene lørdag den 1. april og søndag den 2. april 2017. 
 
Kørselsvejledning  

 Fra København, ad Lyngbyvej (201) mod Hillerød. Afkørsel Sorgenfri. Til venstre ad Hummeltoftevej. 
For enden af Hummeltoftevej drejes til venstre ad Frederiksdalsvej. Hotellet ligger efter ca. 200 m på 
højre hånd. Nærmeste stationer er Lyngby og Sorgenfri. Bus linje 191 afgår hver halve time.  
 

 

Lørdag d. 1. april 2017 
 
Kl. 08.30 - 09.00:  Ankomst, kaffe/te med brød 
 
Kl. 09.00 - 09.10:  Velkomst og indledning v. kredsformand Flemming Ernst 
 
Kl. 09.10 - 10.00:  Hvidovre netop nu  
                            Helle Adelborg, borgmester i Hvidovre. 
   Hvidovre netop nu, specielt med fokus på skoleområdet. 
 
 
 
 
Kl. 10.30 - 12.00:  Aktuel faglig orientering 
  Dorte Lange, næstformand i DLF 
  Flemming Ernst, kredsformand 
  Hvilke udfordringer har vi som organisation og hvad gør vi for at 
  løse dem? Både på centralt niveau og i Hvidovre. 
  Oplæg, spørgsmål og debat. 
 
 
 
 
 
 
Kl. 12.00 - 13.00:  Frokost m. 1 øl/vand 

 

 

 

http://www.hvidovre.dk/Politik/kommunalbestyrelsen.aspx


Kl. 13.00 - 15.30:  Sådan skaber vi de optimale rammer for god læring i skolen 
  Svend Erik Schmidt - lærer og konsulent. 
   
  Indret skolen så lærere og pædagoger får ro til at koncentrere sig 
  om det enkelte barns læring og udvikling – skolens kerneydelse. 
  John Hatties omfattende forskning i hvad der virker, har vist, at 
  tydelige lærere har 50 % større påvirkning på elevernes læring  
  end tydelige mål. Hvorfor overser vi dette i skolen og satser  
  ensidigt på målstyret undervisning? 
 
  Svend Erik Schmidt giver på en lærerig og munter måde med helt 
  konkrete anvisninger til, hvordan den gode skole gøres endnu  
  bedre, så alle børn får mulighed for at lære det, de ikke kan – og 
  så oven i købet helt lovligt. 
  Svend Erik Schmidt er kendt fra TV-udsendelserne ”Plan B” og  
  ”Skolen – verdensklasse på 100 dage”.  
                      
Kl. 15.30 - 16.00:  Kaffepause 
 
Kl. 16.00 - 17.45:  Walk-and talk om fagpolitiske emne. 

DLF’s skoleideal – hvad er det? 
”Hvad skal vi med skolen?” 
Skal vi have formålsstyret undervisning eller læringsmålstyret 
undervisning? 
OK-18 – hvad kan det betyde for os? 

 
Kl. 18.30 - 20.30:  Middag 
  Underholdende indslag er velkomne. 
 
Kl. 20.30 -  :  Socialt samvær krydret med frivillige konkurrencer i billard,  
  bordtennis, dart, limbo eller andet. 

 

Søndag d. 2. april 2017 
 

 Kl. 06.30 - 07.30: Mulighed for morgenløbetur i de naturskønne omgivelser 
 
Kl. 07.30 - 10.00:  Morgenmad og afrejse 
  

  

 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Tilmelding sker til Hvidovre Lærerforening på 014@dlf.org senest fredag den 17. marts. 

Overnatning sker på dobbeltværelse. Skriv gerne, hvem du vil dele værelse med. 

Hvis du ikke vil overnatte, så skriv lige dette ved tilmeldingen. 

 

 

http://skolerneshus.dk/
mailto:014@dlf.org

