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2020Ungdomsskolens storkursus

Storkursus20 
Med dette års kursusprogram vil vi forsøge at ramme alle 
vore undervisere i 10. klasse og Heltid i ungdomsskolen. Vi 
sætter tid af til workshops, hvor vi kan møde gode eksem-
pler på praksis fra en række deltagende skoler.

Målgruppe 
Undervisere og ledere i den kommunale ungdomsskole og 
samarbejdspartnere.

Formål  
At give deltagerne et større kendskab og handlemulighe-
der i arbejdet og undervisningen af unge.

Oplægsholdere:
Anette Prehn: Anette Prehn (1975) er sociolog, foredragsholder og forfatter til fem bøger om hjernens spilleregler. Hun står bl.a. 
bag bestseller-bogserien HJERNESMART og er flittigt brugt i medierne. For ca. 10 år siden opdagede Anette Prehn, at hjernen 
følger bestemte spilleregler, men at stort set ingen kender dem. Det har hun sat sig for at gøre noget ved! Anette Prehn evner at 
forklare svære ting på måder, der let kan forstås, huskes og gøre gavn i forhold til ledelse, læring og socialt samspil. Tilmed er hun 
excellent til at få deltagerne til at bygge bro til deres virkelighed og hverdag, hvilket giver hendes foredrag en stor praktisk værdi. I 
2009 blev hun hædret som “Årets underviser inden for ledelse og coaching” hos den store norskejede konferenceudbyder, Confex.

Rikke Høgsted: Krise- og organisationspsykolog.  Rikke har arbejdet som konsulent i Dansk Røde Kors, rådgiver i Kræftens Bekæm-
pelse, militærpsykolog i Det Danske Forsvar, chefpsykolog i Falck Healthcare og udviklingschef i Region Hovedstadens Psykiatri.

Rikke har solid erfaring med arbejdet i mentale højrisikoerhverv og har blandt andet løst krisepsykologiske opgaver i Irak og Af-
ghanistan ligesom hun har ydet danske rederier akut bistand i forbindelse med ulykker, gidseltagning og andre kritiske hændelser 
rundt om i verden. Hun er en erfaren leder med flere lederuddannelser og har derudover en bred erfaring med undervisning og 
formidling. 
”Jeg har siden min studietid været optaget af traumer og kriser og hvordan vi mennesker reagerer, når vi møder livets barske sider. 
Hvordan overlever vi psykologisk set, og hvad skal der til for måske ligefrem at vende modgang til styrke? Hvad er det, der sker, 
når tragedien rammer og hvad kan man selv, ens nærmeste, ens arbejdsplads og professionelle gøre for at støtte og hjælpe. Rikke 
besøgte vores Storkursus sidste år med stor succes! Vi tager vol 2.

Andreas Rasch-Christensen: Forskningschef, ph.d. Forskningscenter for pædagogik og dannelse.
Andreas Rasch-Christensen er en af landets førende eksperter i folkeskolen og medlem af en række udvalg i Undervisningsministe-
riet, herunder om inklusion og læringsmål. Han er forskningschef ved Forskningscenter for pædagogik og dannelse.

Andreas har en særlig viden om inklusion af elever med særlige behov. Andreas starter vores kursus onsdag aften med et oplæg til 
diskussion og debat.

Freddy Meyer ”Gå gladere hjem end da du kom”: Alle skal have mulighed for et godt arbejdsliv, og jeg brænder for at skabe engage-
ment og arbejdsglæde på arbejdspladser. At gå glad på arbejde og endnu gladere hjem fra arbejde er fuldstændig grundlæggende for 
at være i harmoni med sig selv og sine omgivelser. ”

“Vi er alle født glade – men hvordan forvalter du din glæde? Din attitude er ikke en privat sag, og hvem har givet dig retten til at strå-
le surt? Hvorfor ikke arbejde i et positivt miljø, når vi nu skal være der så mange timer? ”

Freddy har tidligere besøgt vores Storkursus med stor success og skal afslutte vores kursus.



Program
Onsdag den 11.11.20
17.00-18.00  Ankomst og indkvartering
18.00-19.00     Middag
19.15-21.00  Andreas Rasch-Christensen

Torsdag den 12.11.20
08.00-09.00  Morgenmad
09.00-12.00  Valgfrit: Anette Prehn eller Rikke Høglund
12.00-13.00  Frokost
13.15-15:30  Workshops fra deltagende skoler – temaer kommer senere
19.00-  Middag

Fredag den 13.11.20
08.00-09.00  Morgenmad
09:15-11.30  Freddy Meyer
11.30-12.00  Tak for denne gang
12.00-  Sandwich til hjemrejsen
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Praktiske oplysninger
 
Tilmelding:  
www.uddannelsesforbundet.dk • Se under “Arrangementer”
 
Yderligere oplysninger:  
Jan Andreasen, 2681 9490, jan@uddannelsesforbundet,dk
 
Tilmeldingsfrist: 14. oktober 2020
 
Pris:  
Medlem af Uddannelsesforbundet: 3.900,-
Hvert 4. medlem af Uddannelsesforbundet: 2.900,-
Ikke medlem af Uddannelsesforbundet: 5.200,-
 
Tilmeldingen er bindende.Ved afmelding indtil 30 dage før kursusstart betales 
50 % af kursusgebyr. Herefter betales hele gebyret.

Kursusledere:  
Jan Andreasen og Jesper Schlütter

Sted:  
Hotel Opus Horsens
Egebjergvej 1
8700 Horsens 
www.hotelopushorsens.dk

Nørre Farimagsgade 15 • Tlf.: 7070 2722 •  www.uddannelsesforbundet.dk

http://www.hotelopushorsens.dk

