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Program - IFA-seminar den 23.- 24. september 2022
på Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg

Fredag den 23. september 2022
11.00-11.30

Velkomst og ”speed-dating”

11.30-12.30

”Små & store sporskifter”. v/ Tine Vesth Nielsen, karriererådgiver hos Magistrenes A-kasse
tilknyttet GL forløbet.
Tine Vesth Nielsen vil tale om store og små sporskifter i en sektor under pres og komme med
konkrete eksempler på disse.

12.30-13.00

Frokost

13.00 -14.30 ”Pas på dig selv” Ledighed og midlertidighed slider & jobsøgning er belastende arbejde
(v/Tine Vesth Nielsen)
Tine har i flere år haft særligt fokus på belastningsreaktioner i forbindelse med ledighed – og
greb til afhjælpning af disse.
Tine vil tale om, hvorfor mange rammes så hårdt, og gi’ noget inspiration og nogle greb til,
hvordan man beskytter sin trivsel, sit fokus og sin energi i en krævende periode.
14.30-14.45 Pause – kage
14.45 – 17.45 Relationer, motivation, trivsel og det gode læringsfællesskab v/Rudi Lauridsen, lektor i historie og idræt på Sct. Knuds Gymnasium og kursusholder.
Elever der bliver set, hørt og indgår i et relationelt fagligt læringsfællesskab - de trives og lærer oftest bedre. Den virtuelle undervisning mindede os om, hvor vigtige hverdagens relationer er for elevernes trivsel og læringsudbytte. På dette kursus får I inspiration til og afprøver
en række arbejdsformer og redskaber, som kan anvendes til at understøtte elevernes fællesskab, relationer, motivation og trivsel.
17.45-18.00

Pause

18.00-19.00

Hvordan ser verden ud fra en rektors stol?”– hvad og hvilke kompetencer går man efter?
Oplæg v/ Jesper Vildbrad, rektor ved Svendborg Gymnasium, med mulighed for at stille
spørgsmål.

19.30-?

Middag – efterfulgt af socialt samvær
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Lørdag den 24. september 2022
07.30-08.00

Morgendukkert i Storebælt for de morgenfriske

08.00-09.00

Morgenmad

09.00- 9.45

Beskæftigelsessituationen for ikke-fastansatte og ledige v/Marianne Brinch-Fischer (GL)

9.45 – 10.30 Præsentation af IFA og suppleringsvalg til IFA/netværket
Hvad arbejder IFA med? Suppleringsvalg til IFA-udvalget
10.30-10.45

Pause

11.00 – 12.45 Oplæg om motivation v/Lars Bo Jensen, Lektor i samfundsfag, mediefag og erhvervsøkonomi
på Kolding Hf og VUC
Lars Bo Jensen fik en af Politikkens undervisningspriser i 2019 for sit arbejde med at motivere
elever, der kommer mange forskellige forudsætninger.
12.45 – 13.15 Opsamling på i går – mulighed for ”at summe” ved bordene om oplæg fra seminaret
13.15 – 13.45 Frokost

Farvel og god weekend!
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