
Kl. 12.00 – 13.00

Kl. 13.00 – 13.10

Kl. 13.50 – 14.00

Kl. 15.50 – 16.50

Kl. 19.00 

Frokost og netværksarbejde

Velkomst, praktiske spørgsmål og 
præsentation af programmetTema:  

Arbejdsmiljøet på erhvervsskolerne 

Kl. 13.10 – 13.50

Kl. 14.00 – 15.50

Kl. 17.00 – 18.00

TR-kursus   
2.-3. oktober 2019

Medlemsundersøgelse af arbejdsmiljøet 
på erhvervsskolerne
Uddannelsesforbundet har gennemført en melems 
-undersøgelse af arbejdsmiljøet på erhvervsskolerne.
Resultaterne præsenteres.

Pause

Professionel kapital oplæg ved Tage Sønder-
gaard Kristensen (Kaffepause undervejs)

Tage Søndergaard Kristensen vil fortælle om resultater-
ne i forbindelse med professionel kapital, herunder om 
de observationer han har gjort sig på erhvervsskoleom-
rådet.

Erfaringer med at arbejde med professionel kapital 
������������������������
Jimmi Madsen fra EUC Nordvestsjælland

Steffen Lund og Jimmi Madsen fortæller om erfaringer med 
at arbejde med professionel kapital på EUC Nordvestsjæl-
land. Efterfølgende er der mulighed for spørgsmål og dialog.

Work shops – Der tilbydes 3 work shops:
a) Den nye ferielov  - v/Mette Pust
b) Strategisk kompetenceudvikling på arbejds-
      pladserne – hvilken rolle har TR og
      information om den statslige
      kompetencefond? – v/Lisbet Aabye og Julie
      Bjerre fra Kompetencesekretariatet  

c) Afskedigelser begrundet i personens forhold
– v/Lene Vibjerg

Middag og socialt samvær 

Program • 2. oktober



Kl. 09.00 – 09.05

Kl. 09.05 – 10.30

Kl. 10.45 – 11.30

Gennemgang af dagens program

Kl. 10.30 – 10.45

Kl. 11.30 – 12.30
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Aktuel orientering   
v/Morten Bay

Opsamling i regionerne

Program • 3. oktober

Tema: Kompetenceudvikling   
v/ Gry Søegaard og Søren Hoppe Christensen

E-udvalget har iværksat en afdækning af vilkår og rammer 
for lærernes kompetenceudvikling i forbindelse med kom-
petenceløftet (10 ECTS) og diplom i erhvervspædagogik 
(DEP). 

Denne formiddag vil du blive præsenteret for de billeder, 
der tegner sig, når det kommer til vilkårene for lærernes 
kompetenceudvikling.

Vi runder temaet af med i fællesskab at sætte spot på 
fremtidige opmærksomhedspunkter for lærernes kompe-
tenceudvikling.

• Det seneste om lærerkommissionen
• Kvotatimelærere
• Periodeprojekt om overenskomstforhold på  
 erhvervsskoleområdet
• Frokostpausen
• Medlemskab (mulighed for dobbeltorganisering)
• FGU
• Nyt fra seniorerne – v/Poul-Henning Lausen




