
 
 
 
 
 
 
 
Dato: Den 27.- 28. januar 2023 
Sted:  Frederiksdal Sinatur Hotel & Konference 
 Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby 

Program:  
  
Fredag d. 27. januar:  
   

Tid   
   

15.00 – 16.15 Ankomst og indkvartering – kaffe og sødt  
   

16.15 – 16.30 

16.30 – 19.30 

Velkomst ved formand Heidi Yoma Rasmussen  

Verdens bedste kollega & arbejdsplads 
Workshop med John Harmsen der giver dig indblik i, hvad der 
videnskabeligt bevist, skaber arbejdsglæde. Workshoppen forsøger at 
skubbe til holdninger om, hvor ansvaret ligger, hvis vi skal have en god 
arbejdsdag. 

 

   

   
   

19.45– 21.00 Middag inkl. 1 glas rødvin/øl/vand 
(Yderligere drikkevarer er på egen regning) 

 

   

21.00 – 01.00 Der spilles op til dans og socialt samvær i kælderen med gode kolleger   
   

 
Lørdag d. 28. januar:  
   

Tid   
   

07.30 – 08.45 Morgenbuffet  
   

08.45 – 09.00 Aflevering af værelsesnøgle i receptionen  
   

09.00 – 11.00 Brug din professionelle stemme 
Workshop med konsulent fra DLF Rasmus Jon Nielsen. 
Hvordan kan vi samme revitalisere den pædagogiske debatkultur på 
skolerne. 
Hvordan kan vi aktivt deltage i de pædagogiske drøftelser på skolerne. 
Hvordan kan de pædagogiske drøftelser være med til at sætte retning og 
påvirke udviklingen på de enkelte skoler. 

 

 

   

11.00 – 11.20 Pause med kaffe og kage  
   

11.20 – 13.00 Brug din professionelle stemme forts.  
   

13.00 – 14.00 Frokost  
 



John Harmsen 
John er en af Danmarks mest erfarne foredragsholdere, og har siden 
2002 inspireret mennesker til et bedre arbejdsliv. Johns foredrag er fyldt 
med god energi, og bliver afholdt i en tone, så alle med garanti har lyst til 
at blive siddende. I får tilmed en god og afpasset portion humor. 
John Harmsen har skrevet bøgerne “Verdens Bedste Kollega & 
Arbejdsplads”, “Glad med vilje” og “Kender du typen?”. 
 

 

 

Rasmus Jon Nielsen  

Er uddannet lærer men arbejder nu som konsulent i Danmarks Lærerforening. 

Før det har Rasmus arbejdet som konsulent i DeltagerDanmark. Rasmus 

Nielsen har bl.a. været med til at undervise på ”Meningsdanner” 

uddannelserne som DLF. Rasmus har før været med på Kreds 16’s åbne 

medlemskursus i 2020 med overskriften ”Den involverende fagforening”, 

hvor der blev arbejdet med, hvordan medlemmerne i DLF kan være med til 

at få sat ting på dagsordenen og skabe forandringer lokalt.  

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

Tilmelding! 
Da vi tilstræber, at så mange af vores medlemmer får mulighed for at deltage, kan det 

forekomme at der skal deles værelse med andre deltager. 

Derfor vil der ved tilmelding blive spurgt ind til, hvem man evt. ville kunne dele værelse 

med. 

 

Du modtager i løbet af uge 2 en mail med et link hvor du kan tilmelde dig kurset. 

Har du ikke modtaget mailen senest torsdag d. 12. januar, så kontakt din TR eller skriv til 

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

 

Frist for tilmelding er torsdag d. 19. januar 2023 kl. 14.00 

mailto:016@dlf.org

