23-9-2019
Kære nyuddannet lærer
Som nyuddannet lærer møder du op i skolen med forventninger til endelig selv at skulle begynde som lærer,
men du opdager hurtigt, at der er rigtig mange opgaver, som du skal forholde dig til. Udover at undervise, er
der mange andre opgaver, du skal være opmærksom på; forældresamarbejdet, den nødvendige samtale,
klasseledelse, teamsamarbejde og mange emner, der hører til din ansættelsesret.
For at klæde dig bedst muligt på til at varetage de mange opgaver vil vi som lærerkreds gerne tilbyde dig
nogle kursusgange, hvor du først og fremmest kan mødes med andre nyuddannede og udveksle erfaringer,
og hvor du kan få hjælp til, hvordan nogle af opgaverne kan løses.
Vi forestiller os tre fyraftensmøder fra kl. 16 – 18.30, og derefter vil vi slutte med at spise aftensmad sammen. På den måde tænker vi, at de fleste kan nå de gøremål, man i øvrigt måtte have om aftenen.
Møderækken ser således ud, men vi er meget åbne overfor andre emner:
24. okt. 2019
 Netværk – et eksempel på succes og bump på vejen.
 Den nødvendige samtale
- Om samarbejde og når samarbejdet kører af sporet
- Arbejdsliv contra privatliv – hvordan passer jeg på mig selv? ( eks. mails om aftenen)
Ret og pligt v. konsulent
- Tavshedspligt
- Ytringsfrihed
- Loyalitetspligt



Tilsyns- og samarbejdsforpligtigelse
Magtanvendelse, vold og trusler – herunder kommunal magtanvendelsesskema til registrering af vold og trusler
Evaluering
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille individuelle spørgsmål til kredsen.

9. dec. 2019







Netværk – et eksempel på succes og et bump på vejen.
Hvem styrer skolen? (Styrelsesvedtægten). Hvordan kan jeg bruge min skoleleder?
Hvad kan jeg bruge min TR og AMR til? TR og AMR’s opgaver.
Opsamling af spørgsmål og evaluering.
Efterfølgende vil der være mulighed for at stille individuelle spørgsmål til kredsen.

20. jan. 2020






Samarbejdet med PPR
Netværk – et eksempel på en succes og et bump på vejen.
Forældresamarbejde:
Hvordan tackler jeg forældrehenvendelser? (cases)
Udfordrende og udfordrede elever – gode råd.
Evaluering af forløbet – skriftligt.

Alle møderne holdes på vores kredskontor, som ligger Grønnegade 52, Brønderslev.
Vi håber, du har lyst til at deltage. Du kan deltage i alle modulerne, men du kan også deltage i enkelte af
dem.
Hvis du har tid og lyst til at være med til det første modul den 24. oktober, skal du tilmelde dig på
150@dlf.org senest den 16. oktober.

Med venlig hilsen
Midtvendsyssel Lærerkreds
Kirsten Tranekær

