FRISKOLERNEs kursus

for friskolesekretærer

12.-13. september 2022, Best Western Plus Hotel Fredericia

• Nye barselsregler
& orlovsmodel
• Nye arbejdstidsregler
ifm. med fx lejrskoler
• Nyt om GDPR
• Den nye bogføringslov
• Undervisning og specialundervisning

GITTE HORNSHØJ:
Trivsel på arbejdspladsen

Sangtime med Lise
Schøler Kjær

PROGRAM
Mandag den 12. september
9.00-9.30		 Morgenbrød
9.30		Velkomst
10.00-12.00

Den nye orlovsmodel - barselsregler
Den 2. august 2022 træder der nye barselsregler i kraft. De nye regler betyder bl.a. at
en del af orloven øremærkes til hhv. mor og far. Med de ændrede regler forventes også
en ny barselsaftale, der fastsætter løn-retten. Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus,
gennemgår den nye model og dens betydninger samt løn/pensionsret samt refusion.

10.45-11.10

Formiddagskaffe/te og strække-ben-pause

11.10-12.00

Den nye orlovsmodel - fortsat

12.00-12.30

Nye arbejdstidsregler vedr. lejrskole mm
Pr. 1. august 2022 træder de nye arbejdstidsregler i kraft hvilket bl.a. betyder en
ændring af timetallet til skolens lejrture og tillæg. Vi vil dykke ned i hvordan arbejdstiden på en lejrskole eller andre arrangementer tælles, udmøntning af de nye lejrskoletillæg, time/dagpenge samt evt. lokalaftaler. Ved Tove Dohn, konsulent i Friskolernes  
Hus.

12.30-13.30

Frokost

13.30-14.45 Nyt på GDPR-området
		
Dzenana Causevic fra Friskolernes Hus opdaterer dig på seneste nyt på GDPR-området.
14.45-15.15

Kaffe/te to-go

15.15

Afgang med bus til Fredericia Vold (Medbring jakke, fodtøj, etc. til en gåtur)

15.30-17.00

GUIDET TUR: Helt tæt på Fredericias spændende og unikke historie
Fredericia Vold, der omkranser hele midtbyen, er blandt de største og bedst bevarede i
Norden. I grupper går vi med guide tur på bastionerne mellem kanoner og byporte.
Vi kører i bus fra hotellet og retur.

17.15

Bus retur til hotel

18.30		Middag
20.00

Sangtime med Lise Schøler Kjær
Vi skal synge flerstemmigt, nordisk og med latinamerikansk islæt. Det primære formål
er at have det sjovt og hyggeligt, mens vi synger. Alle kan være med - både uden og med
		forudsætninger.
Lise Schøler Kjær har været efterskole- og højskolelærer i mere end 30 år. Hun er uddannet fra Aalborg Universitet med musik som hovedfag, og siden hendes eget højskoleophold har kor og fællessang været blandt hendes absolut foretrukne fokusområder.
21.00

Samvær, drinks og snak på tværs af skoler
fortsættes...

Overnatning fra dagen før til 800 kr. - vælges ved tilmelding.

PROGRAM
Tirsdag den 13. september
7.30-8.30

Morgenmad - udtjekning inden kl. 8.30.

8.30-8.40		 Morgensang
8.45-10.30

Undervisning og specialundervisning  
I den frie skoleverden er der ingen uddannelseskrav, hvilket betyder, at det er funktionen/opgaven der er afgørende for ansættelse og aflønning.
Hvad forstås der ved undervisning og hvornår udbetales der undervisningstillæg?
Hvornår ansætter vi lærere og pædagogisk personale i skolen?
Krav til specialundervisning, ansøgning og dokumentation.
Ved Tove Dohn, konsulent i Friskolernes Hus.  

10.30-10.50

Pause

10.50-12.30

Den nye bogføringslov
Søren Yde, Statsautoriseret revisor & Partner ved RSM Danmark, kommer i dette
oplæg ind på bl.a. digital bilagshåndtering og indscanningsregler.

12.30-13.30

Frokost

13.30-14.30

Foredrag: Takt & tone på arbejdspladsen ved Gitte Hornshøj
Kom godt ud af det med hinanden på arbejdspladsen – et foredrag om trivsel, kommunikation og en arbejdsplads med højt til loftet.

		“Vi har hver især et ansvar i forhold til at skabe et sundt arbejdsliv. Vi må selv byde
		 ind og gøre en forskel i forhold til vores kolleger. Hæve-sænke-borde, frugtordninger og
		 ubegrænset adgang til Zumba i kælderen, gør det ikke alene.
		
		
		

Den gode tone og det stærke samarbejde kommer først, når vi har det rart med hinanden på arbejdspladsen. I dette foredrag tager Gitte tyren ved hornene og giver deltagerne en stribe konkrete anvisninger til at udvikle og praktisere god opførsel.”
Gitte Hornshøj er selvstændig foredragsholder, forfatter, skribent & debattør.

14.30

Kaffe (mulighed for to-go-kaffe)

