
Århus Lærerforenings TR/TRS-kursus  
Kursus 1 man-ons 25.-27. november 2019

- programmer, deltagerlister, mv. 



Program

Mandag den 25. november

Kl. 8.00 Afgang Musikhuset - stop ved CityVest kl. 8.15.

Kl. 9.30  Ankomst Skarrildhus/Kaffe og rundstykker.

Kl. 10.00 Velkomst og gennemgang af program.

Kl. 10.30  Aktuel Orientering.
 v/Jesper Skorstengaard og Dorthe Ryom Fisker, ÅLF

Kl. 12.30  Frokost.

Kl. 14.00 – 18.00  Viden til hverdagen - rækkefølge og grupper foreligger på kurset. 
 (De Mindre Medlemsgrupper - se særskilt program).

 • Vold og trusler - førstehjælp til dig som tillidsvalgt, når vold eller trusler rammer et 
medlem på din skole.

  v/ konsulent Malene Vestergård.

 • Overblik over opgaveoversigten - vi går i dybden med opgaveoversigten og koblingen 
til arbejdstid og løn.

  v/ konsulent Søren Bonde og konsulent Marius Lindersgaard. 

 • TR/TRS - det bedste team. 
 v/ konsulent Marius Lindersgaard.

Kl. 18.30 Middag - herefter aftenkaffe i dagligstuen med underholdning.

Tirsdag den 26. november

Kl. 7.30 Morgenløb. De morgenfriske motionister mødes ved receptionen. Medbring rele-
vant påklædning.

Kl. 8.00 Morgenmad.

Kl. 9.30 – 17.30 Med deltagelse af skolelederne – se særskilt program.
 De Mindre Medlemsgrupper – se særskilt program.

Kl. 17.30 Mulighed for omklædning og klargøring til festmiddagen.

Kl. 19.00 Festmiddag - herefter hygge i kælderen med musik, dans og spil.



Onsdag den 27. november

Kl. 8.00 Morgenmad og udtjek af værelser.

Kl. 9.00 TR/TRS’s rolle i faglig organisering.
 Oplæg v/ Laust Høgedahl, Center for Arbejdsmar-

kedsforskning CARMA, på Aalborg Universitet.

 Hvordan har organisationsgraden udviklet sig? Hvad 
påvirker udviklingen, og hvorfor er der fagforenin-
ger, der vinder medlemmer, mens andre oplever 
store medlemstab? Det er nogle af de spørgsmål, 
som vi søger svar på i oplægget. 

 Vi skal også se på motiver for at være medlem af ÅLF, 
og herunder hvilken rolle TR/TRS spiller i forhold til 
at organisere kolleger til fællesskabet. 

 Oplæget kommer til at veksle mellem oplæg, gruppearbejde og fælles debat.

Kl. 11.30  Frokost.

Kl. 12.15 Afgang mod Aarhus.

Ret til ændringer forbeholdes.



Program for skoleledere og ÅLF’s TR/TRS 

Formål for dagen. Inspireret af formiddagens oplæg skal vi sammen finde nye veje og løsninger på, 
hvordan vi laver skole med inkluderende læringsfællesskaber. Dagen er sat sammen så vi får fælles viden, 
mulighed for at arbejde med egen skole og ikke mindst mødes i en skolespejling for konkret videndeling 
og inspiration.

Tirsdag den 26. november

Kl. 9.30 Ankomt/brød og kaffe.

Kl. 10.00 Velkomst og rammesætning.
 v/Helle Mønster, Aarhus Skolelederforening og Jesper Skorstengaard, ÅLF.

Kl. 10.30  Co-teaching og inkluderende læringsmiljøer. 
 Oplæg v/Janne Hedegaard Hansen, centerchef i 

NUBU – Nationalt Videncenter om Udsatte Børn 
og Unge.

 Udvikling af inkluderende læringsmiljøer stiller 
krav til grundlæggende forandringer i skolens or-
ganisering og samarbejdsformer samt behov for 
ledelse af samarbejdsprocesser og flerfaglighed. 

 Forskning viser, at kobling og transformering af special- og almenpædagogik mod en 
inkluderende pædagogik er virkningsfuld i forhold til at optimere alle elevers læring 
og udvikling. Elever i vanskelige lærings- og livssituationer profiterer i særlig grad af 
samarbejdsformen co-teaching, hvor en faglærer og en speciallærer sammen plan-
lægger, forbereder, gennemfører og evaluerer undervisningen, med udgangspunkt i 
et delt og lige ansvar for alle eleverne. I oplægget vil jeg give bud på, hvordan det kan 
organiseres og realiseres i praksis. 

Kl. 12.00  Videooplæg med henholdsvis leder- og forældreperspektiv på inkluderende 
 læringsfællesskaber. 
 Claus Hjortdal, Skolelederforeningen, og Cecilie Harrits, Skole og Forældre. 



Kl. 12.30 Frokost.

Kl. 13.30 Skolerne arbejder individuelt med refleksion og konkrete handlinger på bag-
grund af formiddagens oplæg. 

 Herunder forberedelse af eftermiddagens punkt om Skolespejling - speeddating på 
inklusionsopgaven. Skolerne forbereder daten. Der vil være en guide til at understøt-
te arbejdet. 

Kl. 15.00 Æbleskiver, gløgg og hygge på gårdspladsen.

Kl. 15.30  Skolespejling - Speeddating på inklusionsopgaven. 
 Skolerne mødes, deler og kvalificerer viden om arbejdet med inkluderende læringsmil-

jøer, og ikke mindst om nye ideer og tiltag på baggrund af dagens oplæg og arbejde. 

Kl. 16.15  Kort fælles opsamling og tak for i dag. 

Kun for TR/TRS:
Kl. 16.30 Opsamling på dagen.
 v/Jesper Skorstengaard, ÅLF.



Program for De Mindre Medlemsgrupper

Mandag den 25. november 
Frem til frokost følger De Mindre Medlemsgrupper det øvrige program for dagen.

Kl. 14.00 – 18.00  Viden til hverdagen - rækkefølge og grupper foreligger på kurset. 
 • Vold og trusler - førstehjælp til dig som tillidsvalgt, når vold eller trusler rammer et medlem 

på din skole.
  v/ konsulent Malene Vestergård.

 • Opsamling og præsentation af model for APV –  ”Brush Up” på Professionel Kapital.
 v/næstformand Dorthe Ryom Fisker. 

 • TR/TRS - det bedste team.
  v/ konsulent Marius Lindersgaard.

Tirsdag den 26. november
Overskrift for dagen - Det grænseløse arbejde.

Kl. 9.30  Forberedelse til Jon Kjær Nielsens oplæg.
 Overvej følgende:
 - Hvilke distraktioner og tidsrøvere fylder mest i din dag? 
 - Når det handler om effektivitet og at navigerer i dagligdagen, hvad slås jeg så mest 

med? Hvad gør jeg allerede som hjælper mig? 



Kl. 10.30 Tag kontrol over din hverdag.
 Oplæg v/ Jon Kjær Nielsen.

 Et energifyldt oplæg, med det mål at øge din 
personlige effektivitet – uden at du mister pu-
sten og arbejdsglæden.

 I oplægget vil Jon forklare de mekanismer det 
gør, at vi godt kan glemme alt om nogensinde 
at nå det hele, og derfor bør fokusere på at nå 
de rigtige ting, springe det overflødige over samt bevare energien og vores positive 
humør. Du klædes på til at tage kontrollen over din egen hverdag tilbage ved brug af 
enkle og effektive redskaber. 

 Vi bliver præsenteret for principper der modarbejder effektiviteten og forhindrer, at vi 
er hurtigt færdige: Myten om multitasking, Parkinsons lov, menneskelig forskellighed, 
vores uheldige tilgang til e-mails og mere.

 Efter oplægget kan du selv på enkel vis teste de tilgangen du selv tror vil gøre en for-
skel for dig. Målsætningen er helt klar: En reduktion i arbejdspresset og et øget over-
skud allerede i ugen efter oplægget. 

Kl. 12.30  Frokost.

Kl. 14.00 Opsamling på formiddagens oplæg.
 Med fokus på jeres opgaver og arbejdspladser arbejder vi med formiddagens oplæg.  

Herunder præsentation af og mulighed for at arbejde med konkrete værktøjer, der 
giver en bedre struktur på arbejdsdagen. 

Kl. 15.00  Æbleskiver, gløgg og hygge på gårdspladsen. 

Kl. 15.30  Spørgetime.
 v/ konsulent Michael Rønne og næstformand Dorthe Ryom Fisker. 

Kl. 16.30 Opsamling på dagen.
 v/Jesper Skorstengaard, ÅLF.



Diverse oplysninger

Evaluering:
Du vil modtage mail med link til evalueringen af kurset - husk at besvare evalueringen. Din mening er 
meget vigtig for os :)

Husk at: - du skal aflevere tjenestefrihedsansøgningen til skolelederen sammen med et pro-
gram. ÅLF søger ikke tjenestefrihed for dig. 

Husk at: - melde afbud til ÅLF’s kontor hurtigst muligt, hvis du - mod forventning - bliver for-
hindret i at deltage i kurset.

Husk at: - give ÅLF’s kontor besked hurtigst muligt og senest mandag den 11. november, hvis 
du selv kører i bil, og husk samtidig, at private transportudgifter ikke refunderes. 

Husk at: - give ÅLF besked via mail 133@dlf.org senest mandag den 11. november, om even-
tuelle allergener, eller hvis du ønsker vegetarforplejning på kurset.


