
 Forpligtende Kredssamarbejde Østjylland (KS-Ø) 

                  DANMARKS LÆRERFORENING 

 

 

Aarhus, den 13. februar 2018 
TRST/tm 
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KS-Ø kursus 2018 

 
 

Program kursus 1 

 
Onsdag den 11. april  

15.30 – 16.15: Ankomst, indkvartering samt kaffe/the m. brød.  

16.15 – 16.30: Velkomst og præsentation af kursusprogram.  

16.30 – 18.30: Om den robuste skrøbelighed. 

v/ filosof Ole Fogh Kirkeby. 

Analyser og kritikker af robusthedens og skrøbelighedens former med hen-

blik på billedet af den solidariske organisation og af det generøse lederskab.  

19.00: Middag - kaffe i dagligstuen og herefter socialt samvær i kælderen.  

 

 

Torsdag den 12. april  

08.00 – 09.00: Morgenmad.  

09.00 – 12.00:  Udvikling af TR-rollen, herunder Den involverende fagforening.  

v/ kredsformand i Aalborg, Karsten Lynge Simonsen, og erfaringsudveksling.  

12.00 – 14.00: Frokost.  

14.00 – 17.00: Stå fast – men på hvad? 

v/professor i psykologi Svend Brinkmann.  

19.00: Festmiddag efterfulgt af musik i kælderen v/KONKURS. 

 

 

Fredag den 13. april  

08.00 – 09.00: Morgenmad.  

09.00 – 11.45: Lærerkonflikten: Aftalt spil.  

v/internetaktivist og foredragsholder Peter Kofod.  

Et foredrag om lærerkonflikten i 2013, hvor regeringen og Kommunernes 

Landsforening på lusket vis kørte parløb om at sætte den danske model ud 

af kraft. Udfaldet af konflikten er velkendt, men hvem vandt egentlig? Hvad 

ved vi om forløbet? Og hvad nu? 
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11.45 – 12.00: Afslutning og evaluering.  

12.00: Frokost. 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Medbring gerne en pc/tablet/mobil, da det skal bruges til evalueringen.  

 

 

Venlig hilsen  

Kursusforum KS-Ø 
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KS-Ø kursus 2018 

 
 

Program kursus 2 

 
Onsdag den 18. april  

15.30 – 16.15: Ankomst, indkvartering samt kaffe/the m. brød.  

16.15 – 16.30: Velkomst og præsentation af kursusprogram.  

16.30 – 18.30: Om den robuste skrøbelighed.  

v/ filosof Ole Fogh Kirkeby. 

Analyser og kritikker af robusthedens og skrøbelighedens former med hen-

blik på billedet af den solidariske organisation og af det generøse lederskab.  

19.00: Middag - kaffe i dagligstuen og herefter socialt samvær i kælderen.  

 

 

Torsdag den 19. april  

08.00 – 09.00: Morgenmad.  

09.00 – 12.00:  Lærerkonflikten: Aftalt spil. 

v/ internetaktivist og foredragsholder Peter Kofod.  

Et foredrag om lærerkonflikten i 2013, hvor regeringen og Kommunernes 

Landsforening på lusket vis kørte parløb om at sætte den danske model ud 

af kraft. Udfaldet af konflikten er velkendt, men hvem vandt egentlig? Hvad 

ved vi om forløbet? Og hvad nu? 

12.00 – 14.00: Frokost.  

14.00 – 17.00: Stå fast – men på hvad?  

v/professor i psykologi Svend Brinkmann.  

19.00: Festmiddag efterfulgt af musik i kælderen v/KONKURS. 

 

 

Fredag den 20. april  

08.00 – 09.00: Morgenmad.  

09.00 – 11.45: Udvikling af TR-rollen, herunder Den involverende fagforening. 

v/ kredsformand i Aalborg Karsten Lynge Simonsen og erfaringsudveksling.  
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11.45 – 12.00: Afslutning og evaluering.  

12.00:  Frokost. 

 

Ret til ændringer forbeholdes. 

 

Medbring gerne en pc/tablet/mobil, da det skal bruges til evalueringen.  

 

 

Venlig hilsen  

Kursusforum KS-Ø 

 


