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Program og datoer - Forløb for nyuddannede lærere

Den første årsplan 
31. august 2022 
Sted: Center for Læring, Louisesvej 29, Brabrand

8.00-8.15: Velkomst v. Stefan Møller Christiansen, Børn og Unge Chef

8.15-9.00:  Præsentation af Center for Læring og ULF (Undervisnings- og læ-
ringsforløb)

9.00-11.30: Arbejde med egen årsplan inddelt efter linjefag og med individuel 
sparring fra CFL og ULF

11.30-11.45: Forstå din lønseddel v. Søren Bonde, konsulent i ÅLF

11.45-12.00: Afslutning og sandwich to go

Individuel supervision (Uge 41 - 44)

Når samarbejdet er svært
De skæve børn

9. januar 2023
Sted: Århus Lærerforening, Grønnegade 93, 1. sal

8.00-8.15: Velkomst

8.15-10.00: Når samarbejdet bliver svært v. Søren Viemose

10:00-10.15:	 Kaffe	og	rundstykker

10.15-11.45: Børn på kanten v. Lisbeth Zornig

11.45-12.00: Afslutning og sandwich to go



Inklusion i praksis
28. marts 2023
Sted: Århus Lærerforening, Grønnegade 93, 1. sal

8.00-8.15: Velkomst

8.15-9.45: Inklusion i teori men mest i praksis v. Rasmus Alenkær

8.15-10.00:	 Kaffe	og	rundstykker

10.00-11.30: Inklusion - fortsat 

11.30-12.00:  Arbejdstidsaftalen i Aarhus v. Søren Bonde og sandwich to go

Individuel supervision (Uge 10 - 14)

Mød din rådmand og direktør 
Det gode arbejdsliv

10. maj 2023
Sted: Århus Lærerforening, Grønnegade 93, 1. sal

8.00-8.15: Velkomst

8.15-9.45: Mød din organisation v. rådmand og direktør for Børn og Unge

9.45-10.00:	 Kaffe	og	rundstykker

10.00-11.45:	 At	brænde	igennem	uden	at	brænde	ud	v.	Tommy	Krabbe

11.45-12.00: Afslutning og sandwich to go
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Rasmus Alenkær, Autoriseret psykolog
Arbejder primært med spørgsmål, der relaterer sig til børn, 
unge og uddannelse i folkeskolen. Har udviklet flere anerkendte 
metoder bl.a. i forhold til inklusion. Forfatter til en lang række 
bøger på det pædagogiske og psykologiske fagområde.

Lisbeth Zornig, tidligere formand for 
Børnerådet 
Med udgangspunkt i sin egen opvækst med vold, seksuelle 
krænkelser og svigt giver Lisbeth Zornig en vej ind til at forstå 
de børn og unge, som ender på kanten og herigennem 
en række redskaber til arbejdet med børn og unge i stærk 
mistrivsel.

Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og 
konfliktmægler
Søren Viemose har været med til at udvikle og implementere 
en model for bedre konflikthåndtering i mødet mellem kritiske 
borgere og offentligt ansatte.

Tommy Krabbe, cand.mag. i Interpersonel 
organisationskommunikation
Stress og trivsel sidder på hver sin skulder af os i hverdagen. 
Med den rette viden kan vi skabe en hverdag, hvor trivslen er 
det almindelige og stressen det usædvanlige. 

Thomas Medom
Rådmand, Børn og Unge

Tanja Nyborg
Direktør, Børn og Unge
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