WORKSHOPS: Vælg mellem:

Se beskrivelse på www.apvu.dk

Workshop 1 mandag:

Workshop 2 tirsdag:



Aqoola Rejser & udlæg
digitalt



Aqoola Rejser & udlæg digitalt





Ludus EG

Ludus EG



MDC Nordic Navision



MDC Nordic Navision



Mindfullness



Mindfullness



SKI - kontraktstyring & indkøb



SKI - kontraktstyring & indkøb



SLS—eksisterende brugere



SLS—nye brugere



S.U. Styrelsen



Lectio



EY - regnskab



Intranote - Docunote



BOSS



SPS



Silkeborg Data



SamPension



Visma Case - Eks. brugere



Visma Case - Nye brugere

Stande: Vi forventer, at der er stande fra: Aqoola, Boss Informatik,
Komponent, Dansk Skolefoto, Intranote, Lectio, Ludus EG, Lærerstandens
Brandforsikring, MDC Nordic, Sampension, Silkeborg Data.

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. 2.750 i dobbeltværelse, kr. 3.150 i enkeltværelse og kr. 2.250 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 01.10.2021. Der gælder "først til mølle" princip.
Der betales med betalingskort ved tilmelding.

Landsmøde 2021
Hotel Nyborg Strand
8.– 9. november
Hvilken betydning har det?
Landsmøde 2021
Hurra nu må vi ses igen :)
Så det er med stor glæde, vi kan præsentere årets program for landsmødet.
Overskriften er Arbejdsglæde og Innovation! Men vi vil også i vores debat, som vi har med
igen i år, kigge på fremtiden for ungdomsuddannelser. Vi har forsøgt at sammensætte et
program med spændende foredragsholdere og lærerrige workshops, så du kan få et par faglige, spændende og underholdende dage sammen med dine nære kolleger, men også møde
kollegaer fra andre skoler og måske starte et nyt fællesskab op.
I år prøver vi noget nyt med hensyn til bordplan. Du skal, inden du går til frokost mandag,
bestemme dig for, hvor du/I vil sidde under festmiddagen. Det betyder, at I nu kan sidde på
tværs af regionerne. Håber I vil tage godt imod vores nye tiltag.
Vi håber, vi bliver rigtig mange til 2 gode dage på Nyborg Strand.
På bestyrelsens vegne, Formand Susanne Elida Jensen

Mandag den 8. november

Tirsdag den 9. november

Fra kl. 9:30

Kaffe & the

Kl. 07:30 - 08:30

Morgenmad

Kl. 10:00 - 11:00

Kickstartes af Gitte Koldtoft

Kl. 08:30 - 08:45

Kl. 11:00 - 12:00

Generalforsamling
Indkaldelse sendt på mail

Opsamling på mandagen
v/ Susanne Elida Jensen

Kl. 08:45 - 09:30

Nyt fra UVM /v Søren Vagner

Kl. 09:30 - 10:00

Kaffe / Walk & Talk

Kl. 10:00 - 12:00

Workshop 2,
afsluttes med ERFA i de enkelte workshops

Kl. 12:15 - 13:00

Frokost

Landsmøde 2021
på
Hotel
Nyborg Strand

Kl. 12:00 - 12:30

Center for offentlig kompetenceudvikling
Anne Marie Søland & Martin Mikkelsen

Kl. 12:30 - 13:00

HK - foredrag om arbejdsglæde

Kl. 13:00 - 14:00

Frokost, indtjekning, -og stande

Kl. 14:00 - 15:15

Debat

Kl. 13:00 - 13:15

Præmieuddeling

Kl. 15:15 - 15:45

Kaffe / Walk & Talk

Kl. 13:15 - 14:45

Poul Guldborg

Kl. 15:45 - 17:45

Workshop 1, afsluttes med ERFA i de enkelte workshops

Kl. 14:45 - 15:00

Afslutning og hjemrejse

Kl. 19:00

Middag med underholdning og lotteri

HK - Arbejdsglæde

Gitte Koldtoft - Jubiii, jeg skal på arbejde
Det er et opløftende og 100% brugbart foredrag om at skabe mental,
fysisk og følelsesmæssig energi på jobbet. Du styrker din evne til at:
1. Kommunikere uden "støj på linjen" med assertiv kommunikation.
2. Gå fra problem til løsning med kontrolcirklen, kaizen metoden og fem
sekunders reglen.
3. Dosere din energi via trafiklyset, så du ikke hælder fra en tom kande.
Foredraget serveres med en kombination af "story telling", simple værktøjer og små øvelser.
Efter foredraget modtager du lydbogen "Mere energi", så du selv kan arbejde videre med alt.

Debat - Fremtidens ungdomsuddannelser
Debat om Fremtidens ungdomsuddannelser, set fra en politikers stol, fra gymnasierne, fra
VUC og fra erhvervslivet. Vi har hyret Lykke Friis til at stille de skarpe spørgsmål og få gang i
en debat mellem panelet og vores medlemmer.
Vi har på nuværende tidspunkt fået tilsagn fra Ole Stavad fra Danske Regioner, Birgitte Vedersø fra Danske Gymnasier, og Jacob Sander Bojsen, studie- og karrierevejleder på Københavns
Universitet, men der er flere på vej, og hvem det er, må I vente med at se til Landsmødet.
Vi håber, I alle igen vil deltage aktivt i debatten.

Trivsel er en forudsætning for arbejdsglæde og det skabes gennem anerkendelse, tillid og
samarbejde. Det kræver at vi alle tager ansvar og bidrager.
Men hvordan gør vi - også når glæden er forsvundet.

Poul Guldborg - Verdens Lykkeligste Mand
Skab fundamentet til et fantastisk liv
Hvor kommer glæden, gejsten, lykken, livsmodet, energien,
motivationen og passionen fra?
I ”Skab fundamentet til et fantastisk liv” viser Verdens Lykkeligste
Mand, Poul Guldborg, hvordan du skaber grundlaget for et autentisk
og lykkeligt liv. Du lærer, hvordan du træner din taknemmelighed.
Du finder ud af, hvor lidt der skal til for at være ”god nok” i andres
øjne. Du opdager også, hvorfor optimister har et federe liv end
pessimister – og hvorfor du i virkeligheden selv bestemmer, om du
er lykkelig eller ej.
Nogle husker Poul Guldborg som den første studievært på DR TV's populære forbrugerprogram
"Rene Ord for pengene". Andre som kommunikationschefen fra Salling Group (Føtex, Bilka og
Netto). I dag er han "Verdens Lykkeligste Mand" og "Master of Positive Thinking" og ser det som
sin livsopgave at hjælpe mennesker og organisationer til at få et det absolut bedste ud af livet.

