
TR-træf 2016 
 

 
Til alle tillidsrepræsentanter i Kreds 3. 
 

Frie Skolers Lærerforening og Kreds 3 indbyder hermed til TR-træf med to informative og inspirerende dage. 

Kurset afholdes 25. - 26. februar 2019 på Hornstrup Kursuscenter. 

Program: mandag den 25. februar 
09.30: Ankomst og indkvartering - Kaffe/brød ved ankomst  
 

10.00-11.30: Fokus på arbejdstid. Konsulent Kirsten Herskind fra sekretariatet i Risskov fortæller generelt om emnet 
og specifikt om, hvordan det går med arbejdstidsprojektet. Desuden samler hun op på problematikken omkring 
arbejdstid i forhold til den nye ferielov. Der er mulighed for at stille spørgsmål. 
 

12.00: Frokost 
 

13.00-13.30: Nyt fra Hovedbestyrelse og Kredsbestyrelse 
 

13.30-15.00: Netværksmøde (særskilt dagsorden kommer senere) 
 

15.30-17.30: Den forandringsparate arbejdsplads v. Michael Svendsen. 
Michael Svendsen sætter fokus på vigtigheden i, at alle medarbejdere tager et medansvar for at skabe en god 
stemning på den arbejdsplads, de er en del af i hverdagen. 
Vi har udvidet foredraget med en STOMP-workshop med masser af grin, energi og visuelle effekter 
 

18.30: Festmiddag og efterfølgende erfaringsudveksling (Overnatning på enkeltværelser) 

Program: tirsdag den 26. februar 
08.00: Morgenmad 
 

09.00-09.45: Morgensang og efterfølgende walk and talk  
 

10.00-12.00: Dine Styrker v. Rene Oehlenschlæger  
Positiv psykologi er videnskaben om, hvordan mennesker trives og præsterer optimalt. Det handler om, at skabe øget 
kvalitet og effektivitet, samtidig med at arbejdsglæden og motivation styrkes. Ved foredraget og den efterfølgende 
workshop trænes og inspireres du i brugen af redskaber til at inspirere og motivere dig selv og andre til at yde og nyde 
det imens. 
 

12.00: Frokost 
 

13.00-15.00: Workshop ved Rene Oehlenschlæger om Dine Styrker  
 

15.00-15.30: Evaluering og afrunding 
 

Tilmelding via nedenstående link senest 12. januar 2019 
 

https://www.fsl.dk/kredse/kreds-3/arrangementer-i-kreds-3/ 
 
 

Det vil være muligt at tilmelde sig til følgende moduler: 
1. Hele træffet fra 25/2 kl. 09.30 til 26/2 kl. 15.30 
2. Mandag den 25/2 kl. 09.30 til 17.30 
3. Tirsdag den 26/2 kl. 09.00 til 15.30 

 
Mange hilsner  
Kredsbestyrelsen Kreds 3 

https://www.fsl.dk/kredse/kreds-3/arrangementer-i-kreds-3/

