
Fællesmøde mellem ledere, TR og TR-suppleanter på private gymnasier 
- onsdag den 31. januar 2018 fra kl 13.30-17.00 i København 
 

I 2015 afviklede Private Gymnasier og Studenterkurser og GL´s områdebestyrelse for de private gymnasier 
et fælles møde, hvor vi diskuterede aktuelle emner.  

Begge de arrangerende parter syntes, mødet var en succes, og at det var rigtig godt, at de to grupper fik 
lejlighed til at tale sammen og ikke mindst lytte til hinandens synspunkter. 

På denne baggrund har vi aftalt at gentage mødet. Blot med andre temaer. 

I inviteres derfor til fælles møde onsdag den 31. januar kl. 13.30 

Mødet afholdes hos Danmarks private Skoler – grundskoler og gymnasier i Ny Kongensgade 15. 3. sal 
(skilt ved receptionen viser vej til mødelokalet) 

Indbydelsen gælder alle private gymnasier. 

Temaet i år vil være ”Fremtidens undervisning,” og mødet vil starte med et oplæg ved ledelsesrådgiver 
Christian Ørsted, der vil tale om ”forandringer”. 

Mødet forventes at blive afsluttet ca. kl. 17.00. 

Vi håber, at alle vil bakke op om initiativet og møde talstærkt op. 

Program: 
13.30 Velkomst 

14.00 Forandringer 
 Oplæg ved ledelsesrådgiver Christian Ørsted 

15.30 Hvordan laver vi den bedste undervisning under de givne økonomiske rammer? 
Hvordan udnytter vi den nye gymnasiereform til at tilbyde ”verdens bedste stx?” 
Der eftersendes en række spørgsmål , som I meget gerne må besvare. Spørgsmålene og 
svarene vil danne udgangspunkt for oplægget. 
Oplæg ved formand for områdebestyrelsen Jesper Olesen og rektor Crilles Bacher 

Ca. 17.00 Tak for i dag 

Af hensyn til det praktiske arrangement er det nødvendigt med en tilbagemelding vedrørende deltagelse. 

Vi vil derfor bede jer om at tilmelde jer på følgende link senest fredag den 19. januar – jo før jo bedre: 
http://www.conferencemanager.dk/GymUdvalgjan18 

http://www.conferencemanager.dk/GymUdvalgjan18
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