Invitation til Skoleledertræf 2020 –
2 regionale møder og ét onlinemøde
Folkeoplysningen holder åbent

LOF holder stadig skruen i vandet under nye vilkår.
Kom og få og giv inspiration til, hvordan vi udnytter mulighederne i
en udfordrende tid og kommer godt fra land i det nye år.
Program for de to fysiske møder, som gør det ud for skoleledertræf i
år. Online-mødet bliver i tilpasset form
Program på de to fysiske møder (online-møde tilpasses
efterfølgende)
12:00 Ankomst og velkomst
12:10 Hvilke konsekvenser har Corona haft for jeres afdeling?
- Hvordan er aktivitetsbilledet lige nu?
- Hvilken dialog har I lokalt med jeres kommune?
- Hvad betyder dette for afdelingernes økonomi?
12:20 Frokostpause med sandwich i lokalet.
12:40 Sekretariatslederen præsenterer forslag og ny tidsplan til
arbejdet med Et fremtidssikret LOF. Mulighed for spørgsmål
og debat.
13:25 Vi sætter fokus på aftenskolens aktiviteter og kigger på l
løsninger på, hvordan vi kan hjælpe hinanden til at sikre, at så
mange aktiviteter som muligt kan tilpasses og gennemføres?
Vi kigger også ind i nye muligheder som fx digitale
undervisningsforløb og aktiviteter i det fri.
14:10 Markedsføring af aftenskolen med konkrete input, og en
drøftelse af muligheder og handlinger.
14:50 Opsamling og afslutning. Kaffe og lidt sødt til afslutning.

TID OG STED:
Roskilde: 10. november kl. 12 – 15
Billund: 24. november kl. 12 – 15
Online: 2. december
kl. 13 – 15
Deltagelse er gratis.
TILMELDING:
http://www.lofnet.dk/kurser
KONTAKT:
Dorthe Lykke Olesen
dlo@lof.dk. 40213473.
Har du allerede tilmeldt dig
Skoleledertræf i Roskilde, behøver
du ikke gentilmelde dig.
Skulle du ønske at deltage online i
stedet for fysisk på mødet i
Roskilde, er du meget velkommen
til at ringe til
Thea på tlf. 2213 7484 eller sende
en mail på tsb@lof.dk.
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