
Landsmøde 2017 

Hotel Nyborg Strand 

6. - 7. november 

WORKSHOPS: Vælg mellem: 

Workshop 1 mandag:  

 Digital post - Sikkermail - e-boks 

 Optagelse.dk 

 Markedsføring 

 Lectio 

 Ferielov (Personalejura) 

 Sampension (50+) 

 DXC Ludus 

 Arkivering 

 Håndtering af elevbetaling mv. 

Se beskrivelse på www.apvu.dk 

Workshop 2 tirsdag: 

 Digital post - Sikkermail - e-boks 

 Netprøver 

 S.U. 

 Skriftlig Kommunikation 

 Barsel (Personalejura) 

 Sampension (De unge) 

 DXC Ludus 

 Navision 

Stande:  Vi forventer, at der er stande fra:  DB Vision, Silkeborg Data, DXC 

Ludus, Moment, Boss, Sampension, Lectio, Aqoola, Intranote, IMS, Nova, 

KMD, Metropol, Lærerstandens Brandforsikring  og Dansk Skolefoto. 

Praktisk info: 

Deltagelse er kun for foreningens medlemmer - medlemskab koster kr. 

250 pr. år (kr. 125 for elever) og fås ved henvendelse til kasserer Gitte 

Bjørn (gi@randershfvuc.dk) 

Prisen er kr. 2.800 i dobbeltværelse, kr. 3.300 i enkeltværelse og kr. 2.300 

uden overnatning. Priser er ekskl. moms & kortgebyr. 

Bindende tilmelding sker via apvu.safeticket.dk. 

Link forefindes på vores hjemmeside www.apvu.dk. 

Der udsendes mail til medlemmer, når link er aktivt. 

Deadline senest 11.10.2017 Der gælder "først til mølle" princip. 

Der betales med betalingskort ved tilmelding.  

Workshops vælges ved tilmelding på apvu.safeticket.dk 



 

Landsmøde 2017 

på 

Hotel 

Nyborg Strand 

Mandag den 6. november 

Fra kl. 10:00  Kaffe & the 

Kl. 10:15 - 12:30 Generalforsamling 

   Indkaldelse sendt på mail 

   Kickstartes af  Hjerne Madsen 

Kl. 12:30 - 13:00 Vidensdeling 

Kl. 13:00 - 14:00 Frokost, - og indtjekning 

Kl. 14:00 - 15:15 Persondataforordningen 

Kl. 15:15 - 15:45 Kaffe / Walk & Talk  

Kl. 15:45 - 17:45 Workshop 1 

Kl. 19.00  Middag med underholdning og lotteri Rene Nielsen - Faglighed, Stolthed og Ansvarlighed 

Foredraget inviterer til en refleksion over de tre dyder, som skal trænes og 

fastholdes livet igennem. Læn dig tilbage i stolen og lyt til en historie, som 

skubber til dig på en blid og fin måde.  

Renè Nielsen vil komme ind på barndommens tryghed, livets drømme og 

tillærte vaner, både de gode og mindre gode, som vi alle bøvler med. Fo-

redraget er et inspirationsforedrag, som kommer til at sætte sig i dit sind. 

Hjerne Madsen - Hjernen og omstillingsparatheden 

Verden ændrer sig hele tiden og vi mennesker skal i stigende omfang 

være omstillingsparate. Alligevel er der ofte en naturlig skepsis når vi står 

over for store forandringer og det skyldes naturligvis noget i vores hjer-

ner. I dette foredrag vil du høre om hjernens udviklingshistorie og om hvordan vi bærer 

rundt på primitivt arvegods fra primitive forfædre som hajen, hønen og fasanen. Du vil få 

forklaret hvorfor hjernen som det mest naturlige elsker vaner, og det vil stå lysende klart 

hvorfor angsten for det ukendte er en af de stærkeste kræfter i vores mentale liv. 

Rune Strøm - Berig eller bekrig dine omgivelser 

Sammen med Rune Strøm skal vi have et tankevækkende og humo-

ristisk foredrag. Vi skal på en rejse ind i kommunikation og konflikt-

håndtering, begge begreber der har stor indflydelse på vores fag-

lighed. Rune formår at få gjort disse meget komplekse størrelser 

såvel jordnære som simple. Med humor og energi, leder han os 

igennem de centrale mekanismer i- og mellem mennesker, der kan 

skabe tillid, forståelse og udvikling eller modarbejde det. Han viser betydningen af at 

være en del af et anerkendende fællesskab, og de mulige risici ved ikke at være det. 

Han giver os masser af redskaber direkte til brug i vores egen dagligdag, Både på 

arbejde og i privatlivet. I en hektisk og travl tid hvor der er konstant pres på. 

Tirsdag den 7. november 

Kl. 7:30 - 8:30 Morgenmad 

Kl. 8:30 - 8:45 Opsamling på mandagen 

   v/Britta Matthiesen 

Kl. 8:45 - 10:00 Rune Strøm 

Kl. 10:00 - 10:30 Kaffe / Walk & Talk 

Kl. 10:30 - 12:30 Workshop 2 

Kl. 12:30 - 13:15 Frokost 

Kl. 13:15 - 14:30 Rene Nielsen  

Kl. 14:30 - 15:00 Afslutning og hjemrejse 

Landsmøde 2017 

Det er med stor glæde, at bestyrelsen for APVU kan præsentere årets program for 

Landsmødet. Temaet er igen faglighed, da dette stadig er en meget vigtig faktor for, 

at vi kan fastholde og måske endda forbedre vores kompetencer. Vi får nemlig brug 

for endnu mere viden, hvis vi skal favne alle de opgaver, der skal løses på skolerne i 

en tid med store besparelser. Vi har igen sammensat to dage med både fælles ind-

læg, foredrag og masser af relevante workshops. Vi håber, at I får et par spændende 

og interessante dage med både faglighed og hygge. 

På bestyrelsens vegne - Britta Matthiesen 

Persondataforordningen 

Karsten Vest Nielsen fra Undervisningsministeriet, Styrelsen for It og Læring kommer 

med generelt indlæg om Persondataforordningen, men med særligt fokus på de forhold 

der  har betydning for skolerne. Astrid Levin fra Roskilde Fællesskabet, vil fortælle om 

Persondataforordningen mht. datasikkerhed indenfor skolerne. 

Astrid Levin har omsat dele af loven til daglig brug til skolerne. 


