
  Medlemstræf  

 
 

 

Fredag d. 15. september 
 

15.00 - 16.00 Ankomst, kaffe og indkvartering 
 
16.00 – 18.00 Velkomst og foredrag ved John Harmsen                
 
18.00 – 18.30 Pause 
 
18.30 – 20.00 Middag   
 
20.00 – 00.00 Hyggeligt samvær 

 

Lørdag d. 16. september 
 

08.00 – 09.00 Morgenmad og check-ud af værelser 
 
09.00 – 09.45 Morgensang og nyt fra FSL 
 
09.45 – 10.00 Pause 
 
10.00 – 12.00 Foredrag ved Malene Charlotte Larsen   
 
12.00 – 13.00 Frokost – derefter afrejse 

 

Velkommen 
 

Du inviteres hermed til et spændende medlemstræf,  
som denne gang afholdes på DANHOSTEL i Herning,  
der ligger centralt midt i vores Kreds. 
Vi skal bo på fine værelser og bliver forkælet med god 
service og dejlig mad. 
Programmet indeholder et par inspirerende foredrag  
- og ikke mindst tid til snak og hyggeligt samvær.  
 

Der er således lagt op til et lille døgn i godt selskab med 
kolleger fra kredsens skoler.  
 

Tilmeldingsfristen er fredag den 11. august.  
Tilmelding vi nem-tilmed ved at følge nedenstående link 

www.fsl.nemtilmeld.dk 

 Det er gratis at deltage i arrangementet.  

 Du skal selv dække udgifter til transport. 

 Indkvartering på dobbeltværelser. 

Verdens bedste kollega  
John Harmsen har mange års erfaring med arbejds-
glæde, og han sigter efter at klæde jer på, så I får større 
arbejdsglæde i hverdagen - og at gøre jer til verdens 
bedste kollegaer:-) 
 

Foredraget er super underholdende, og er populært, da 
John leverer konkrete værktøjer til at højne arbejds-
glæden, og dermed skabe et rart arbejdsmiljø med  
fokus på medarbejdertrivsel.  
Foredraget er både inspirerende og super humoristisk. 
 
  

Digital dannelse i øjenhøjde 
Malene Charlotte Larsen er forsker, kommentator, 
skribent og foredragsholder og en af Danmarks fø-
rende eksperter i sociale medier og digital ungdoms-
kultur. Hun bliver flittigt brugt som kommentator i 
danske aviser, radio og TV om emner, som omhandler 
unges internetbrug. De seneste ti år har Malene fulgt 
danske teenageres brug af sociale medier som Face-
book, Instagram og Snapchat, og har skrevet flere    
artikler om emnet.  
 

I sit oplæg vil Malene Charlotte præsentere et nuan-
ceret syn på den digitale ungdomskultur – hvor der 
både er plads til at tale om de fantastiske muligheder, 
som det digitale rummer, samt være opmærksom på 
de faldgruber, der er forbundet med teknologiens  
indtog i vores hverdagsliv. 
Det handler om dannelse bredt set, og hvordan vi 
håndterer de situationer, hvor platformene eller tek-
nologien sætter bestemte rammer for vores samvær. 

Morgensang 
15 minutters morgenvækning  

Nyt fra FSL 
Kredsformand Rikke Josiasen fortæller spændende 
nyt fra foreningen. 
 

Mange hilsner  
Kredsbestyrelsen Kreds 3 
 

DANHOSTEL Herning d. 15-16/9 2017 
for alle medlemmer i Kreds 3 

 


