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Så er det nu, du skal tilmelde dig … 
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Medlemskursus  
d. 12.-13. november 2021 
Hotel Frederiksdal,  
Frederiksdalsvej 360, Kgs. Lyngby 
www.sinatur.dk 
 

 
 
Program 
 

Fredag d. 12. november  
  
 Ankomst og indkvartering  
Kl. 15.00 Kaffe/te med hjemmebag 
Kl. 15.30 Velkomst v/formand for Allerød - Hørsholm 

Lærerforening Maibritt Deichmann 
Kl. 15.45  ”Verden set fra Vandkunsten” v/formand for 

Danmarks Lærerforening Gordon Ørskov Madsen 
Kl. 16.45 Pause 
Kl. 17.00 ”Digital kultur i skolen” v/Søren Hebsgaard 
Kl. 18.30 Pause 
Kl. 19.00 Carvery-buffet med serveret forret og dessert på 

buffet inkl. ½ flaske vin pr. deltager 
Kl. 21.00 Kaffe/te og kollegialt samvær (baren er på egen 

regning)  
 
 

Lørdag d. 13. november 
 
Kl. 07.30 Morgenmad med lokale lækkerier 
Kl. 09.00 Oplæg om ytringsfrihed v/Johannes Martin Fenger, 

Folketingets Ombudsmand 
Kl. 10.30 Kaffepause 
Kl. 10.45 Stand-up v/Sebastian Dorset 
Kl. 12.00 Frokost med det bedste fra lokalområdet inkl. 1 vand 

Farvel og tak for denne gang 
 
Læs om de 4 oplægsholdere på bagsiden. 
 
Ret til mindre ændringer i programmet forbeholdes. 
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Lidt praktisk: 
 
Indkvarteringen sker i dobbeltværelser.  
Vi tilstræber, at man bor sammen med én  
fra egen skole.  
Der kan selvfølgelig ønskes sovemakker, 
men endelig fordeling foreligger først 
endelig ved kursets start. 
 
Transport til og fra Frederiksdal sørger deltagerne selv for. 
 
Der sker en forholdsmæssig fordeling af pladserne til skolerne. 
I tilfælde af overtegning til kurset vil Kredsstyrelsen foretage 
lodtrækning om pladserne. 
 
Alle tilmeldte vil senest i uge 40 modtage en mail, der bekræfter 
optagelse på kurset eller opskrivning på venteliste. 
 
Tilmelding på nedenstående blanket, der afleveres til din TR  
senest den 21. september 2021. 
 
 

………………………………………..………………...…………..….     
 

 
Navn:   
 
Privat adresse:   
 
Skole/tjenestested:   
 
E-mail:   
 
Vil gerne bo sammen med:   
 
Jeg ønsker at stå på venteliste ved overtegning:    Ja___     Nej___ 
 
Underskrift   
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Oplægsholdere 
 

 

Gordon Ørskov Madsen 
Formand for Danmarks Lærerforening 
 

Gordon Ørskov Madsen blev sidste år valgt til ny formand for 
Danmarks Lærerforenings 84.000 medlemmer.  
Gordon vil give os en briefing om situationen i skoleverdenen, som 
han ser den netop nu.  
Hvordan kan vi sammen videreudvikle folkeskolen efter A20? 
Hvad er visionen og hvad er udfordringen? 

 
 

Søren Hebsgaard 
Foredragsholder og Journalist 
 

Søren Hebsgaard er uddannet journalist og har i 15 år formidlet om  
it og teknologi på blandt andet Berlingske Tidende, DR og på 
Ingeniøren. Foredraget “Kunsten at fucke flere ting op på én gang” er 
tempofyldt, underholdende og tankevækkende, og tager fat om roden 
i den digitale udfordringer: Nemlig, hvordan vi vælger, hvad vi 
skal, når vi pludselig kan alting – hele tiden. Men det er svært for 
rigtig mange af os. Uanset om vi er unge eller voksne! 
For det meste betyder det, at vi kommer til at “fucke flere ting op på 
én gang” – og det betyder at vi bliver dårligere til at 
koncentrere os, at vi bliver stressede, og så har det 
betydning for vores sociale liv.  

 
 

Johannes Martin Fenger  
Områdechef hos Folketingets ombudsmand 
 

Johannes Martin Fenger vil fortælle om ytringsfriheden i Danmark og komme med 
eksempler på cases, hvor den har været under pres inden for det offentlige system. Skelnet 
mellem tavshedspligt og ytringsfrihed er et emne, der til stadighed er aktuelt for alle 
offentligt ansatte. 

 
 

 

Sebastian Dorset 
Stand-up-komiker, foredragsholder, skribent og 
stemmeskuespiller 
Skarp stand-up tilsat lidt hygge. 

Sebastian Dorset er dansk stand-ups bebrillede kloge, rare og 
gennemsyrede morsomme mand. Hans facon og stil kan virke 
afvæbnende, ja, nærmest hyggelig, men han er i allerhøjeste 
grad også i stand til at gå i flæsket på aktuelle emner med en 
ubarmhjertig morsom facon. 

   
 Vi venter på dig på Frederiksdal 

_______________________________________________________________________ 

Kærvej 8, 3450 Allerød    48 17 04 50    029@dlf.org    www.dlfkreds29.dk 


