Kursus- og generalforsamling for
OBU- og FVU-sammenslutningen
• Kursus - tema: Motivation og forandring- og hvordan vi bedst hjælper?
• Indkaldelse til generalforsamling i OBU- og FVU-Sammenslutningen

Den 20.
og 21.
september
2018

Motivation er et vigtigt element i enhver uddannelsessøgendes muligheder for et godt uddannelsesforløb og et
udgangspunkt for trivsel og gennemførsel. I dag forventes det, at de unge formår at motivere sig selv til livslang uddannelse
uden svinkeæringer.
I vores daglige arbejde møder vi imidlertid elever som: Har svært ved at “ta’ sig sammen” • er tilmeldt fordi “man skal jo ha’ en
uddannelse” • udviser en adfærd, der står i vejen for et godt udbytte •har gode intentioner, men ikke formår at rykke på tingene. Der tales om at en stor del af ungdommen befinder sig i en motivationskrise. Det stiller krav til undervisere og vejledere
om, at kunne hjælpe eleverne med at (gen)finde motivationen og gennemføre forandringer.
Med udgangspunkt i Motivationssamtalen vil kurset handle om vores muligheder i mødet med den elev, der har tabt motivationen af sigte. Og hvordan vi bedst hjælper i de situationer, hvor eleven skal træffe og gennemføre svære valg om adfærd,
vaner, prioriteringer, osv.
Kurset veksler mellem teori og praksis. Undervisningen varierer mellem små oplæg. videosekvenser, øvelser og gruppediskussioner.

Program • Torsdag den 20. september
Kursus
09.30: Formiddagskaffe med brød
09.55: Velkomst v. Eva Jahnsen,
formand for sammenslutningen
10.00: Oplæg v. Rune Mastrup Lauridsen,
specialkonsulent, can.mag.
12.15: Frokost
13.30: Fortsættelse v. Rune Mastrup Lauridsen
14.30: Kaffepause
15.00: Forstættelse v. Rune Mastrup Lauridsen
16.00: Eva Jahnsen har kort ordet i forbindelse med den
kommende generalforsamling, derefter pause
17.30 Middag

Generalforsamling
18.45: Generalforsamling i OBU- og FVU-Sammenslutningen
20.00: Ost og rødvin samt hygge og fri faglig sparring

Program • Fredag den 21. september
08.00: Morgenmad
08.50: Introduktion til dagens program
09.00: Oplæg v. Rune Mastrup Lauridsen
10.00: Kaffepause
10.15: Fortsættelse ved Rune Mastrup Lauridsen
11.15: Evaluering - hvad skal sammenslutningen arbejde
med?
12.15: Frokost to go

OBU- og FVU-sammenslutningen

Praktiske oplysninger

Tilmelding: Senest den 16. august
Tilmeld dig her
Sted:
Dalum Landbrugsskole,
Landbrugsvej 65, 5260 Odense S
Pris:
Medlemmer af OBU- og FVU-Sammenslutningen: 1.400 kr.
Andre medlemmer af Uddannelsesforbundet: 2.000 kr.

Indkaldelse til generalforsamling
Der indkaldes til generalforsamling i Obu- og FVU-Sammenslutningen.
Generalforsamlingen afholdes i tilknytning til sammenslutningens kursus den 20. - 21. september sammen sted.

Dagsorden for generalforsamlingen:
1. Valg af dirigent og referant
2. Vedtagelse af forretningsorden
3. Bestyrelsens beretning
4. Regnskab
5. Indkomne forslag
6. Fastsættelse af kontingent
7. Valg af formand
8. Valg af øvrige bestyrelsesmedlemmer
9. Valg af suppleanter til bestyrelsen
10. Valg af 1-2 kritiske revisorer og 1-2 revisorsuppleanter
11. Eventuelt
Forslag fra sammenslutningens medlemmer, som ønskes
behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes til Uddannelsesforbundets sekretariat senest 1 måned før generalforsamlingens afholdelse til sbo@uddannelsesforbundet.dk
De forslag, der skal behandles under dagsordenens enkelte
punkter, bliver offentliggjort på forbundets hjemmeside senest
2 uger før generalforsamlingens afholdelse. Forslagene bliver
desuden fremsendt elektronisk til de medlemmer, der har
forhåndstilmeldt sig til generalforsamlingen.
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