
Landsmøde 2019 

Hotel Nyborg Strand 

4.- 5. november 

WORKSHOPS: Vælg mellem: 

Workshop 1 mandag:  

 Aqoola rejseafregning/Plus Portal 

 Dataflow omkring aktivitetsindbe-

retning for GYM 

 Ferieloven for lønmedarbejdere 

 Forståelse i mødet med elever 

 Ludus DXC 

 Sampension 

 SLS Statens Løn System 

 SPS 

 Videreuddannelse /

Omstillingsfonden VIA 

Se beskrivelse på www.apvu.dk 

Workshop 2 tirsdag: 

 Aqoola rejseafregning/Plus Portal 

 BOSS 

 Dataflow omkring aktivitetsindbe-

retning for VUC 

 Lectio 

 Ludus DXC 

 Navision 

 SKI har du styr på dine kontrakter 

 SLS Statens Løn System 

 S.U. 

Stande:  Vi forventer, at der er stande fra:  DXC Ludus, Moment, Boss, Sam-

pension, Lectio/Macom, Aqoola, Intranote, VIA, Lærerstandens Brandforsikring,  

LegalTech Denmark (DPO) og Dansk Skolefoto. 

Praktisk info: 

Deltagelse er kun for foreningens medlemmer - medlemskab koster kr. 200 pr. 

år (kr. 100 for elever) og fås ved henvendelse til kasserer Gitte Bjørn 

(gi@randershfvuc.dk) 

Prisen er kr. 2.600 i dobbeltværelse, kr. 3.100 i enkeltværelse og kr. 2.100 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 10.10.2019. Der gælder "først til mølle" princip. 

Der betales med betalingskort ved tilmelding. 

Landsmøde 2019 

Endnu et landsmøde er klar til jer. Vi glæder os til to dage i godt selskab.  

Vi har valgt temaet: Fremtiden! Er vi på rette vej?, da vi tror, at det er vigtigt 

for os alle at møde fremtiden med så meget ballast i rygsækken som muligt. 

Vi har sammensat et program, som vi mener både er fagligt relevant, 

spændende og underholdende for jer. Det er fyldt med workshops, foredrag, 

debatter og forhåbentlig go’ underholdning. 

Håber I får et par gode dage, hvor også samvær med gode kolleger bliver en 

del af miljøet.  Det er vigtigt for os, at I kommer fra landsmødet med en god 

oplevelse, og at I fortsat vil bakke op om APVU.  

På bestyrelsens vegne, Susanne Elida Jensen 

Er vi på rette vej? 



Landsmøde 2019 

på 

Hotel 

Nyborg Strand 

Mandag den 4. november 

Fra kl. 9:30  Kaffe & the 

Kl. 10:00 - 11:00 Kickstartes af Nikolaj Sonne 

Kl. 11:00 - 11:50 Generalforsamling 

   Indkaldelse sendt på mail 

Kl. 11:50 - 12:00 Standene præsenterer nye tiltag 

Kl. 12:00 - 12:30 Hvad betyder ferieloven for mig? 

   Sine Skjoldan & Christina Dyhr, 

   Danske Gymnasier 

Kl. 12:30 - 13:00 Nye visioner i Outlook, Anette Obenhausen 

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

Kl. 14:00 - 15:15 Debat, Danske Gymnasier, VUC og rektor Kirsten Jensen 

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

Kl. 15:45 - 17:45 Workshop 1, afsluttes med Erfa i de enkelte workshops 

Kl. 19.00  Middag med underholdning og lotteri 

Tommy Krabbe - Nysgerrig på fremtiden 

Bliver fremtiden fantastisk eller forfærdelig? 

Det vil alle nok have et bud på, men de har alle det til fælles, at ingen 

ved, hvad der kommer til at ske. Det kan skabe utryghed i sig selv, 

men også besværliggøre samarbejdet, når de forskellige holdninger 

til det uvisse mødes. 

Forfatter og foredragsholder, Tommy Krabbe, vil give sit bud på den optimale måde at gå 

sammen ud i fremtiden på; nemlig med nysgerrigheden som følgesvend. 

Tirsdag den 5. november 

Kl. 07:30 - 08:30 Morgenmad 

Kl. 08:30 - 08:45 Opsamling på mandagen 

   v/ Susanne Elida Jensen 

Kl. 08:45 - 09:30 Søren Vagner, UVM 

Kl. 09:30 - 10:00 Kompetencesekretariatet 

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

Kl. 10:30 - 12:30 Workshop 2, 

   afsluttes med Erfa i de enkelte workshops 

Kl. 12:30 - 13:15 Frokost 

Kl. 13:15 - 13:30 Præmieuddeling 

Kl. 13:30 - 14:45 Tommy Krabbe 

Kl. 14:45 - 15:00 Afslutning og hjemrejse 

Nikolaj Sonne - Teknologistorm med udsigt til orkan 

Den teknologiske udvikling galopperer afsted. En ny smartphone har 

i dag nogenlunde samme regnekraft som verdens hurtigste computer 

havde for 20 år siden. Vi bygger lærenemme maskiner, digitale assi-

stenter, droner og selvkørende biler. Hele tiden hurtigere, mindre, 

billigere, bedre - sådan er teknologi - og det har vi vænnet os til. 

Men ser man udviklingen lidt fra oven, er det ikke bare imponerende - det er decideret gak!  

Nikolaj Sonne tager os med på en til tider finurlig rejse rundt i Digilands både mørke og lyse 

sider. Hvordan kom vi hertil og, hvor er det vi - måske - er på vej hen? Alt er forbundet, 

og fremtiden er ikke, hvad den har været - den er mere gak og på mange måder nok tættere på, 

end du tror. 

Søren Vagner, UVM - Om optagelsesprøver, eksamen og fremtiden 

Søren vil dele med os, hvilke tanker der gøres om næste års afvikling af optagelsesprøver 
baseret på erfaringer fra i år. Der bliver mulighed for at give input i form af idéer, ønsker og 
at stille spørgsmål. Ligeledes hører vi om nyt på eksamensfronten og et bud på, hvad 
fremtiden bringer fra centralt hold. 

Hvad betyder ferieloven for mig?  
Du får en status på, hvad de nye ferieregler vil betyde for dig fremover. Hvordan optjenes og 
afholdes ferie, hvordan kan du afholde ferie i 2020, hvor overgangen til de nye ferieregler 
sker, og hvad betyder det, at nogle feriepenge indefryses? 

Debat 

Vi har sat 3 dygtige og kompetente kvinder stævne og har bedt dem, hver i sær komme med 

deres bud på, hvad vi som medarbejdere i administrationen skal gøre for at være fremtids-

sikret med hensyn til at bevare jobbet og  forbedre os i form af efteruddannelser og lign. Det 

hele bliver styret af Jakob Fuglsang, ikke cykelrytteren men en dygtig moderator.  

Vi håber, I alle vil deltage aktivt i debatten.  

De 3 deltagere er: Pernille Brøndum, formand for Hf og VUC, Birgitte Vedersø, formand for 

Danske Gymnasier og Kirsten Jensen, Rektor på Hvidovre Gymnasium og deltager i ekspert-

gruppen, der skal komme med bud på modeller for elevfordeling.  


