
 
 
 
 
Dato: 27. – 28. august 2021 
Sted:  Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference 
 Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby 
Program:  
  
Fredag d. 27.august 2021:  
   

Tid   
   

16.00 – 17.00 Ankomst og indkvartering – kaffe og sødt  
   

17.00 – 17.20 Velkommen 
ved Formand Heidi Yoma Rasmussen 

 

   

17.20 – 18.30 ”Ny på posten – gammel i gårde” 
Mød den nye formand Gordon Ørskov Madsen og hør om hvad der rør sig 
i foreningen centralt og giv Gordon et pust fra virkeligheden på gulvet ude 
på skolerne i Høje-Taastrup Kommune 

 

   

19.15– 20.30 Middag inkl. 1 glas rødvin/øl/vand 
(Yderligere drikkevarer er på egen regning) 

 

   

20.30 – 01.00 Der spilles op til dans og socialt samvær i kælderen med gode kolleger   
   

 
Lørdag d. 28. august 2021:  
   

Tid   
   

07.30 – 08.45 Morgenbuffet  
   

08.45 – 09.00 Aflevering af værelsesnøgle i receptionen  
   

09.00 – 10.30 ”Kreativitetsfremmende undervisning” ved Lene Tanggaard 
Kreativitetsfremmende undervisning og læring er mere en kunstart end noget, 

der kan reduceres til en bestemt teknik. Det kræver lærerens kvalificerede 

dømmekraft at kunne vurdere, hvad en bestemt gruppe af elever kan arbejde 

med, og det kræver den rette kombination af faglig og pædagogisk kunnen at 

bedrive kreativitetsfremmende undervisning. 

 

 

   

10.30 – 10.50 Pause med kaffe og kage  
   

10.50 – 12.20 ” Kreativitetsfremmende undervisning” ved Lene Tanggaard 
Fortsat. 

 

   

12.30 – 14.00 Frokost  
 

  



Gordon Ørskov Madsen 

Gordon Ørskov Madsen er Danmarks Lærerforenings nye formand. Han 

samler stafetten op efter Anders Bondo Christensen, som takkede af efter 

18 år.  

Gordon Ørskov Madsen har været vidt omkring i fagforeningsarbejdet. 

Han har siddet i Danmarks Lærerforenings forretningsudvalg, været 

bestyrelsesformand i a-kassen, hovedstyrelsesmedlem og formand for 

overenskomstudvalget. Allerede i 1998 blev han valgt ind i Aarhus 

Lærerforenings bestyrelse, og hurtigt blev han først næstformand og fra 

starten af årtusindskiftet formand. Som formand for Danmarks 

Lærerforening vil han bringe lærerne på de enkelte skoler mere i spil og 

udnytte det, han selv kalder ”idébanken” i Danmarks Lærerforening. 

”Der er så mange dygtige lærer, der har idéer til, hvordan undervisningen kan blive mere tilpasset 

deres elever, og de idéer skal i spil. Vi skal bruge alle de ressourcer, lærerne kan bidrage med, så 

folkeskolen hele tiden er den bedste udgave af sig selv”. 

 

Lene Tanggaard 

Lene Tanggaard er Cand. Psych., Ph.d., Rektor på Designskolen i Kolding 

og professor på Aalborg Universitet. Hun har udgivet flere bøger om 

kreativitet og læring, og er forfatter til en lang række artikler i danske og 

internationale tidsskrifter. 

Lene Tanggaard holder foredrag både nationalt og internationalt om 

kreativitet, innovation og læring samt gæsteforelæsninger på universiteter i 

hele verden. Desuden sidder hun i flere bestyrelser, herunder 

Museumsrådet ved Statens Museum for Kunst, Roskilde Festival Fondens 

bestyrelse og Nordjyske Mediers driftsbestyrelse. 

Lene Tanggaards har gjort det til sin mission at formidle videnskab til 

praksis.  

 

 

Tilmelding! 
 

Du modtager i løbet af uge 31 en mail med et link hvor du kan tilmelde dig kurset. 

Har du ikke modtaget mailen senest mandag d. 9. august, så kontakt din TR eller skriv til 

016@dlf.org , så sender vi dig linket til tilmeldingen. 

 

Der er som udgangspunkt plads til 70 deltagere.  

Ved flere end 70 tilmeldte vil der blive prioriteret: 

- medlemmer fra så mange skoler som muligt 

- deltagere der ikke før har deltaget.  

Indkvarteringen kan forekomme som dobbeltværelser ved mange tilmeldte. 

 

Frist for tilmelding er onsdag d. 11. august 2021 kl. 14.00 

mailto:016@dlf.org

