
 

 

Ungdomsskoleforeningen 

 inviterer til 

Sekretærkursus 

18.  19. november 2020 i Svendborg 

 

  

 

 

 

 

 

 

#Ungdomsskolen nu og i fremtiden - lovens ord og en verden i forandring  
#Workshops 
#Få det bedste ud af det meste  trods alt 
#Skrald  en guide til håndtering af konflikter, kriser og problemer  

Vi inviterer til det årlige sekretærkursus for ungdomsskolernes centrale administrative 
medarbejdere. Dette års kursus tilbyder blandt andet oplæg om ungdomsskolen i et 
forandringsperspektiv og herudover tilbydes I forskellige faglige workshops, hvor I får mulighed 
for at erfarings- og vidensdele omkring ungdomsskolernes aktiviteter.  
Derudover har vi sørget for inspirerende og spændende foredragsholdere, som vil tage os gennem 
relevante temaer om bl.a.  relationer, trivsel på arbejdspladsen og personligt overskud.  
Vi får således både faglige oplæg og bliver inddraget i forskellige øvelser og processer. 
Herudover får vi rig mulighed for at tale og netværke på kryds og tværs med kolleger fra hele 
landet.  

Vi glæder os til nogle interessante dage sammen med jer!  



 

 

Program  

Onsdag d. 18. november 

9.15  9.45 Ankomst og morgenmad 

9.45  09.50 Velkomst ved Mette Lund Andersen og

  Cathrine Jane Thomas, USF 

09.50  11.15  - 
 v. 

Bo Dyregaard LU og Mads Søndergaard 

Thomsen, USF.  

11.15  12.15    Workshops:   

1. Tendenser - hvad hitter i 

ungdomsskolerne? 

2. 10. klasse 

3. Markedsføring via SoMe 

4. Facilitering af nye tiltag 

5.  

12.15 - 13.15 Frokost 

13.15 - 14.15 Workshops fortsat 

14.15 - 14.45 Eftermiddagskaffe og indtjekning 

14.45  15.45 Workshops fortsat 

15.45  16.00 Fælles opsamling 

16.00  17.20 Egen tid   

17.20 - 18.45 Få det bedste ud af det meste  trods 
alt  v. Thomas Mygind  

19.00 -  Middag i restauranten og efterfølgende 

 kollegial hygge 

Torsdag d. 19. november 

8.00 -9.15 Morgenmad, udtjekning                        

9.15  12.15 Skrald  en guide til 
håndtering af konflikter, kriser 
og problemer i dagligdagen  v. 

Rune Strøm 

12.15 - 12.30 Afrunding af kurset 

12.30 - 13.15 Frokost  

13.15  Hjemrejse                           

  (busankomst 13.00 og  

  busafgang 13.15) 

 

 

#Ungdomsskolen nu og i 

fremtiden - lovens ord og en 
verden i forandring  
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#Ungdomsskolen nu og i 
fremtiden - lovens ord og en 
verden i forandring  

I oplægget tager Bo og Mads jer 

omkring de grundlæggende rammer 

for ungdomsskolernes arbejde.  

Med afsæt i ungdomsskoleloven, vil 

de gennemgå hvilke opgaver, I skal 

løse som ungdomsskole samt hvilke 

muligheder, I har for at udbyde en 

række andre aktiviteter.  

De giver derudover et øjebliksbillede 

på, hvordan ungdomsskolerne ser 

ud landet over og kommer også 

med forsigtige bud på, hvordan 

fremtiden ser ud. 

#Workshops  

I de faglige workshops får I 

mulighed for at vælge at mellem tre 

forskellige temaer. Her får I 

mulighed for erfaringsudveksling, 

vidensdeling og fælles refleksion, 

og forhåbentlig kommer I hjem med 

nye ideer og en masse inspiration.  

Der er således fokus på sparring 

mellem jer, og workshopsne vil være 

et forum, hvor indholdet formes ud 

fra jeres egne input. 

Thomas Mygind 

Thomas Mygind er en erfaren tv-

vært og bl.a. kendt fra Robinson 

Ekspeditionen. Han er UK-certified 

NLP-practitioner og har sideløbende 

med mediekarrieren arbejdet 

professionelt med personlig 

medarbejderudvikling og dynamisk 

ledertræning. Lige fra outdoor 

teambuilding til individuel coaching 

og det meste der-i-mellem. I dag 

helliger han sig fuldtidsarbejdet som 

motivator og foredragsholder. 

#Få det bedste ud af det meste  
trods alt. 

I en tid hvor gnist og glæde ofte 

overskygges af brok og bekymring, 

tager Thomas Mygind kvalificeret 

livtag med vores tendens til periodisk 

trutmund og leverer effektive 

genveje til bedre relationer, øget 

trivsel og større personligt overskud. 

Med enkle metoder, ukomplicerede 

strategier og masser af humor giver 

Thomas Mygind sit personlige bud 

på, hvordan vi lettere tackler en 

konstant foranderlig verden, og de 

stadigt stigende krav om, at alle skal 

yde mere med færre ressourcer og 

bedre resultater. Professionelt og 

privat. 

Rune Strøm 

 

 

 

 

Få et gensyn eller mød Rune Strøm  

han er nemlig klar med sit helt nye 

foredrag, hvor han på vanlig vis giver 

sig 110%. Med sine erfaringer og 

fortællinger får han typisk sit 

publikum hele følelsesregisteret 

igennem. Rune Strøm er 

kommunikationsekspert og 

certificeret Master Practioner i 

meditation. Oprindeligt har han en 

baggrund som socialpædagog og har 

efterfølgende videreuddannet sig 

som coach og professionel mediator i 

skoleverdenen. 

 en guide til håndtering 
af konflikter, kriser og problemer  

Oplev et tankevækkende og 

humoristisk foredrag, hvor Rune 

Strøm tager jer med på en rejse i 

 

Skrald er en metafor for de 

frustrationer, vi alle oplever 

indimellem. Rune kommer med 

jordnære redskaber til at genbruge 

frustrationer konstruktivt og gennem 

metaforer gør han det komplekse 

jordnært og tilgængeligt. 

Glæd jer til et foredrag med masser af 

læring og inspiration. Vi kommer 

langt omkring med bl.a. smil, 

spejlneuroner, social kapital og 

kønsforskelle. 



 

Praktiske oplysninger 

 

Tid og sted  
 
D. 18. og 19. november 2020 
Hotel Christiansminde  
Christiansmindevej 16 
5700 Svendborg 
 
NB: Der er arrangeret gratis 
fællestransport Odense-Svendborg og 
retur. Det kan bookes i tilmeldingen.  

 

Pris og tilmelding 

Early Bird: kr. 5450,- ved tilmelding senest fredag 
d. 14. august 2020. 

Herefter er prisen kr. 5.950, -   

Sidste tilmeldingsfrist* er d. 18. september 2020. 
*Tilmeldingen er bindende efter tilmeldingsfristens udløb. 

Tilmelding: https://usf.membersite.dk/  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotellet ligger lige ud til Svendborg sund.  

Det giver os både god udsigt og mulighed for en rask gåtur.  

Vi ses til et fantastisk kursus! 

 

Ungdomsskoleforeningen www.ungdomsskoleforeningen.dk 

Tlf. 66 149 149  ung@ungdomsskoleforeningen.dk 

https://usf.membersite.dk/
http://www.ungdomsskoleforeningen.dk/
mailto:ung@ungdomsskoleforeningen.d

