
Ungdomsskoleforeningens

Sekretærkursus 2022

Den 3. og 4.  
oktober i 
Svendborg



Ungdomsskoleforeningen har set frem til at inviterer jer til det årlige kursus for 
administrative medarbejdere - denne gang i smukke Svendborg. Vi har lagt et spændende 
program for begge dage, med en kombination af inspirerende oplæg, som indeholder 
både fagligt stof og morsomme fortællinger, samt masser af rum til at mødes og dele 
erfaringer og udfordringer i Jeres arbejde omkring ungdomsskolernes aktiviteter. 

Vi starter bredt ud, med et blik ind i ungdomsforskningen. Her vil Center for 
Ungdomssforskning (CeFU) tage os igennem de nyeste tendenser på området. Herfra 
vil dagen bl.a. byde på workshops. Der vil være forskellige workshop-temaer at vælge 
imellem, men fælles for dem alle er, at I får mulighed for at diskutere og udveksle idéer og 
viden under faciliterende rammer.  

Læs videre på de næste sider, hvor du vil finde program for begge dage, mere  
info om oplægsholderne og sidst men ikke mindst det praktiske  
omkring tid, sted og pris. 

KOM MED
til sekretærkursus i Ungdomsskoleforeningen

GLÆD DIG TIL AT OPLEVE

Connie Svendsen 
Kom med på en flyvetur med Connie Svendsen, som har været underviser i flybranchen og stewardes-
se. Hun brænder for god service, og at gøre ”Det Lille Ekstra”. Hun vil fortælle om, hvordan vi alle kan få 
øget arbejdsglæde ved brug af små redskaber.  Hendes foredrag bliver leveret med en god portion hu-
mor og selvironi, samt masser af sjove inspirerende eksempler fra hverdagen. Glæd dig til et foredrag, 
hvor du får inspiration til at give den en ekstra skalle i forhold til dit eget mindset på jobbet. 

John Harmsen 
Glæd dig til et sjovt og tankevækkende oplæg fra en af Danmarks mest erfarne, glade, positive og 
optimistiske oplægsholdere. John Harmsen byder med sit oplæg om arbejdsglæde, motivation og 
optimisme velkommen til alle de glade og positive - og de, der gerne vil være det. Få inspiration til at 
skabe en organisation og et team fyldt med positivitet og glade kolleger. Du vil også få værktøjer til at 
komme af med brokkekulturen, få mere arbejdsglæde og et bedre samarbejde på arbejdspladsen.

Workshops 
I år byder sekretærkurset også på spændende workshops, hvor der bliver tid til at snakke og erfarings-
udveksle med kolleger på tværs af landet. Hvilke tendenser ser I blandt de unge hos jer? Hvor ser I 
potentialer og udfordringer i jeres arbejde? Hvordan er det nu lige med den der ungdomsskolestatistik?  

Der bliver udbudt tre forskellige workshops og der kan vælges de to, som man finder mest spændende 
og relevant (se sidste side). 

Vi glæder os til to interessante dage med jer!

Arnt Louw fra Center for Ungdomsforskning (CeFu) 
Under overskriften ”Et portræt af en ungegeneration her og nu” vil Arnt Louw fra CeFU tage en tem-
peraturmåling på, hvordan ungdommen har det. Hvad er de unge optaget af, hvad motiveres de af og 
hvad presses de af? Hvorfor er der så mange unge, der mistrives, og hvor er de egentlig på vej hen?  



PROGRAM
Dag 1
Kl. 09.15 – 09.45 Ankomst og morgenmad
 
Kl. 09.45 – 09.50 Velkommen v/ Ungdomsskoleforeningen
 
Kl. 09.50 – 10.50 ”Et portræt af en ungegeneration her og nu” v/ Arnt Louw fra CeFu
 
Kl. 11.00 – 12.00 Workshop 1 
 
Kl. 12.00 – 13.00 Frokost og indkvartering
 
Kl. 13.00 – 13.30 Workshop 1 fortsat 
 
Kl. 13.40 - 14.40 Workshop 2
 
Kl. 14.40 – 15.00 Kaffepause 
 
Kl. 15.00 - 15.30 Workshop 2 fortsat 
 
Kl. 15.30 - 15.45 Opsamling 

Kl. 15.45 - 17.00 Egen tid 

Kl. 17.00 - 18.30 ”Det lille ekstra”  v/ Connie Svendsen 
 
Kl. 18.30 - 3-retters middag efterfulgt af kaffe og kollegial hygge 
 

Dag 2
Kl. 08.00 – 09.15 Morgenmad og udtjekning 
 
Kl. 09.15 – 12.15 ”Verdens bedste kollega” og ”Glad med vilje” v/ John Harmsen
 
Kl. 12.15 – 12.30 Afrunding 
 
Kl. 12.30 – 13.15 Frokost og tak for denne gang 
 

 



PRAKTISK
Tid: Mandag d. 3. og tirsdag d. 4. oktober 

Sted: Hotel Svendborg 
Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg

Pris: Early Bird kr. 5.700,00 ved tilmelding 
senest onsdag d. 17. august. Herefter er 
prisen 5.950,00 kr.

Tilmeldingsfrist onsdag 
d. 24. august 

WORKSHOPS

Der bliver udbudt tre forskellige workshops og du skal vælge de to, som du finder mest 
spændende og relevant.  

A: Tendenser  
Her er der mulighed for dialog omkring, hvad der hitter i jeres ungdomsskole. Hvad er “in” 
hos jeres unge og hvad rører sig hos jer?   

B: Samtalesalon 
På opfordring fra flere tidligere deltagere bliver der mulighed for at drøfte med hinanden, 
hvad der fylder i jeres hverdag. Hvilke udfordringer har I hos jer, bøvler andre mon med 
det samme, hvordan kan I inspirere hinanden? Der bliver snakket ud fra samtalekort med 
relevante emner.    

C: Statistik 
Her retter vi fokus på, hvorfor der skal indberettes statistik og hvordan arbejdsgangen 
evt. kan lettes. Hvilke udfordringer har I hos jer? Hvordan griber andre opgaven an? Måske 
I kan dele tips og tricks. 

* Tilmelding er bindende efter  
tilmeldingsfristens udløb

TILMELD DIG HER

https://ungdomsskoleforeningen.membersite.dk/

