
  Åbent kursus for medlemmer  
af Lærerkredsen Faxe Vordingborg den 23. - 24. september 2022 

Konference & Hotel Klinten, Søndervej 8, 4673 Rødvig 



Program  
Fredag den 23. september 2022 

Kl. 15:30 - kl. 16:00  Ankomst 

  Kaffe/te, kage og frugt 

 

Kl. 16:00 - kl. 18:30 Oplæg og drøftelse – fra læring til det at lære 

v/Lene Tanggaard og Keld Skovmand 

"Hvad vi taler om, når vi taler om at lære" er en nuanceret kritik af 

nutidens opfattelse af undervisning og læring i folkeskolen samt 

konkrete og inspirerende bud på, hvordan børn kan undervises med 

mindre kontrol og mere plads til at tænke og udforske læringsmålene 

selv 

 

Kl. 19:00   2-retters middag  

 

Herefter socialt samvær i Klintehulen – drikkevarer er for egen regning 

 

Lørdag den 24. september 2022 

Kl. 7:30 - 9:00 Morgenmad 

 

Kl. 9:00 - 11:30 Oplæg og drøftelse om inklusion 

 v/Regitze Flannov, forkvinde for Undervisningsudvalget i DLF Inklusion 

er en af lærernes allerstørste udfordringer. Regitze vil fortælle om DLFs 

vision og strategi samt inklusionstjeklisten, som blev vedtaget på 

kongressen i 2021. Hun vil samle input og drøfte handlemuligheder på 

den lange og korte bane på hhv. arbejdsplads-, kreds- og 

kommuneniveau samt fortælle om det konkrete arbejde, der på 

nuværende tidspunkt laves i regi af ”Sammen om Skolen” 

 

Kl. 11:30 - 12:30 Frokost 

 

Kl. 12:30 - 14:00 Medlemsinvolvering i forhold til rammer og arbejdsvilkår i hverdagen 

 v/Mette Brendstrup Laursen, formand for Lærerkredsen 

Kredsstyrelsen vil gerne drøfte udfordringer og behov på jeres 

arbejdspladser. Hvilke fokusområder skal prioriteres? Hvordan kan vi og 

I bidrage i processen? På den korte og den lange bane. 

 

Kl. 14:00  Tak for denne gang 

  



Præsentation af oplægsholderne 
 
Lene Tanggaard 
    

Lene Tanggaard er Rektor ved Designskolen i Kolding, Cand. Psych., 

Ph.d., Professor i pædagogisk psykologi og Viceinstitutleder ved Institut 

for Kommunikation, Aalborg Universitet, og leder af Center for 

Kvalitative Studier. Hun er blandt andet forfatter til bogen ”I bad med 

Picasso” i samarbejde med Christian Stadil, ”LÆR” i samarbejde med 

Tue Juelsbo (2015) og ”Opfindsomhed” fra 2014. I 2018 har Lene 

udgivet bogen ”Vanebrud” og senest ”Læringsglemsel”. I perioden fra 

2017-2018 var Lene formand for Rådgivningsgruppen vedr. Fælles Mål i 

folkeskolen. Sammen med Keld Skovmand udgav hun i 2020 bogen 

”Hvad vi taler om, når vi taler om at lære”. 

 

 

Keld Skovmand 
 

Keld Skovmand er seniorforsker ved University College Lillebælt 

Erhvervsakademi og Professionshøjskole. Han var gennem en årrække 

skarp kritiker af læringsmålstyret undervisning og således særdeles 

tilfreds, da det blev afskaffet. I 2020 skrev han sammen med Lene 

Tanggaard bogen ”Hvad vi taler om, når vi taler om at lære”. 

Her argumenterer de for en formålsstyret undervisning, hvor 

formålsparagraffen i højere grad sætter en retning og et formål for 

folkeskolens undervisning. 

 

 

Regitze Flannov 
 

Regitze Flannov er uddannet lærer i 1989. Siden 2012 har hun siddet i 

Hovedstyrelsen i DLF som en del af organisationsudvalget. Ved valget i 

2020 afløste hun Jeanette Sjøberg som formand for 

Undervisningsudvalget, hvilket betyder, at Regitze nu primært 

koncentrerer sig om indholdet i folkeskolen – bl.a. har hun stort fokus på 

inklusion, teknologi og undervisningsmiljø.  

 

 

 

  



Praktiske oplysninger 
 
Tilmelding foregår ved at sende en mail med oplysninger om fulde navn samt 

arbejdsplads til kredsens mail 060@dlf.org senest fredag den 26. august 2022.  

 

Fordeling af pladserne foregår efter en rimelig fordeling af ”først-til-mølle” og et 

ønske om at mange arbejdspladser skal have mulighed for at være repræsenteret. 

Du får derfor først endelig besked om optagelse efter tilmeldingsfristens udløb. 

 

Som udgangspunkt vil alle blive tildelt eneværelser. Da vi har begrænset antal 

værelser, vil det dog være en stor hjælp, hvis du i tilmeldingen noterer, hvis du vil 

være indstillet på evt. at dele værelse med en kollega. Påfør kollegaens navn i din 

mail og bed hende/ham om at gøre det samme i sin tilmelding.  

 

Hvis du bliver optaget på kurset og alligevel bliver forhindret, SKAL du hurtigst 

muligt melde afbud til MEBR@DLF.ORG 

 

I tilfælde af udeblivelse uden gyldig grund vil du blive opkrævet den fulde pris for 

et kursusdøgn.   
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