KONTAKT
Per Paludan Hansen

Dorthe Lykke Olesen

Sekretariatsleder

Udviklingskonsulent

Ansvarlig for landsorganisationens strategiske udvikling
og daglige drift over for landsstyrelse og forretningsudvalg. Repræsentation af LOF over for eksterne samarbejdspartnere.

Rådgivning til LOF’s afdelinger/afdelingsfællesskaber om
fornyelse og aktivitetsudvikling af aftenskolen. Fokus på
sundhed og partnerskaber. Organisering af kurser og
konferencer.

Mail: pph@lof.dk ■ Tlf.: 21 46 55 80

Mail: dlo@lof.dk ■ Tlf.: 40 21 34 73
Kontoradresse: Enghavevej 16, 9500 Hobro

VELKOMMEN
TI L LOF ’ S U ND E R V I S E R E

Lene Buerup Andersen
Organisationskonsulent

Bent Jørgensen

Rådgivning til LOF’s afdelingsfællesskaber om organisatorisk udvikling. Arbejdsgiverrådgivning til lokalafdelinger
(personalejura, arbejdsmiljø). Aktiviteter uden for folkeoplysningsloven (FVU, ordblindeundervisning, kompenserede specialundervisning, socialøkonomi)

Organisationskonsulent

Mail: lba@lof.dk ■ Tlf.: 21 70 15 45

Jan René Westh
Organisationskonsulent
Rådgivning til LOF’s afdelinger/afdelingsfællesskaber om
folkeoplysningsloven og fundraising. Kontakt til nye skoleledere.

Mail: jrw@lof.dk ■ Tlf.: 61 62 29 82

Lene Lindhardt
Kontorassistent
Koordinering af sekretariatets interne administration, kursusadministration, telefon m.m.

Mail: lbl@lof.dk ■ Tlf.: 61 63 02 18

Rådgivning til LOF’s afdelinger/afdelingsfællesskaber om
projekter inden for EU-oplysning, borgerinddragelse og
frivillighed.

Mail: bent@lof.dk ■ Tlf.: 22 64 79 49

Jacob Kofoed

Inspiration

IT-konsulent
Support til LOF’s afdelinger i DOFO og afdelingshjemmesider. Udvikling af DOFO og hjemmesider. Sekretariatets
interne it-løsninger.

Tilbud til undervisere

Mail: jac@lof.dk ■ Tlf.: 40 58 01 97

Kontaktoplysninger på sekretariatet

Signe H. Damkjær
Kommunikationskonsulent
Rådgivning og kurser til LOF’s afdelinger/afdelingsfællesskaber vedr. kommunikation og markedsføring.
Varetagelse af landsorganisationens kommunikation.

Mail: shd@lof.dk ■ Tlf.: 52 10 88 71

Kaj Ove Jørgensen
Bogholderi
Mail: bogholder@lof.dk ■ Tlf.: 33 21 86 80

LOF’s landsorganisation
Skelmosevej 10, 2500 Valby

Tlf. 33 21 86 80
lof@lof.dk
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lof.dk

Velkommen til LOF

Hvor finder jeg mere information?

I LOF ved vi, at vores undervisere er vores vigtigste ressource. Som underviser har
du den ugentlige kontakt med deltagerne, og du er LOF’s ansigt udadtil. Vi vil derfor
gerne give dig de bedste betingelser for at være en god underviser. I denne folder
finder du information om, hvad vi som landsorganisation kan tilbyde dig, og hvor du
finder mere inspiration til din undervisning.

På LOF’s intranet – LOFnet.dk – finder du et bredt udvalg af oplysninger og inspiration. Her er også et særligt område for dig som underviser, hvor vi har samlet alt
relevant materiale.

I LOF arbejder vi løbende med at udvikle vores aktiviteter indenfor kurser, foredrag,
debatarrangementer og oplevelsesture. Som underviser i LOF har du fingeren på pulsen i forhold til, hvad deltagerne efterspørger. Vi er altid interesseret i en tæt dialog
med vores mange undervisere. Har du gode idéer og forslag til nye emner og tiltag, så
henvend dig til din lokale LOF skoleleder. Du finder en oversigt over alle LOF’s lokale
aftenskoler på lof.dk/find-afdeling

Du finder blandt andet en vejledning med praktiske oplysninger om det daglige arbejde som underviser, lokaler og undervisningsmateriale m.m. Bemærk at der kan
være spørgsmål om lokale forhold, som du ikke finder i denne vejledning. Kontakt da
din skoleleder.

Mangler du inspiration?
LOF’s landsorganisation afholder forskellige arrangementer for undervisere. Dygtige
medarbejdere er et afgørende konkurrenceparameter for alle virksomheder i dag, det
gælder også for aftenskolen. Udviklingen af dine underviserkompetencer både fagligt og pædagogisk er nødvendig for at kunne tiltrække og fastholde deltagerne. Som
underviser kan du forhøre dig hos din skoleleder om mulighederne i forhold til dine
ønsker og behov.
LOF’s landsorganisation tilbyder:
• Lokale møder for LOF’s undervisere
• Inspirationskurser for bevægelsesfagene – hvert år i juni på hotel Vejlefjord
• Inspirationskurser for undervisere indenfor køkkenkurser
• Inspirationskurser for de kreative fag
• Fagdag for IT-undervisere
• Idétræf – LOF’s største inspirationsseminar
Du finder alle arrangementerne på LOFnet.dk/kurser

Du finder det på LOFnet.dk/underviser

Du finder også inspiration og materiale til markedsføring. Som underviser har du
mulighed for at lave en særlig markedsføringsindsats for netop dit kursus. Du finder
blandt andet forskellige formater til markedsføring eller kursusmateriale. Materialet
er i word-format og dermed let at arbejde i. Har du ikke selv mulighed for at printe i
farver, så kontakt din skoleleder.
Hvis du bruger Power Point i din undervisning, finder du også en LOF-skabelon, som
du kan anvende.
Du kan finde flere skabeloner til markedsføring på LOFnet.dk/ markedsfoering

