Beretning fra Kursusudvalget
Brøruphus d.28/10  2015

Udvalget: Esther Skibsted  Elbæk, Marianne Høj Andersen  MJU og Lotte Mathiesen,
Brøruphus
Situationen i udvalget:
Vi er nu tre i kursusudvalget. Marie L. Kristensen fra Vesterlund har fået nyt arbejde,
hvorefter Esther og Marianne er kommet ind.
Vi har arrangeret efterårsmødet, som løber af stablen om få dage, så vi har mailet mange
gange og været samlet to gange i efteråret.
Det er rigtig godt at være tre i udvalget.
Afholdte arrangementer:
Efterårsmødet 2014: Foregik på Vesterlund, og tilslutningen var god. Vi oplevede stor
tilfredshed med dagen, men det praktiske personale ønskede bedre tilbud, hvilket vi forsøger
at tilgodese den 2. november 2015. Ruth fra MJU og Michael fra BE har været gode til at
hjælpe med kvalificerede oplægsholdere.
Forårsmødet 2015: Mødet foregik på Vestbirk, og der var rigtig fin tilslutning. Med stort
engagement og gode fortælleevner var Mikkel Beha til stor inspiration for mange, og vi har
fået flere positive tilbagemeldinger fra dagen.
Både Vesterlund og Vestbirk var meget gæstfrie værter og var med til at gøre begge dage
vellykkede. Generelt er værtsskolerne meget interesserede i at skabe gode rammer for
vores arrangementer.
Evaluering og fremtid:
Vi har satset lidt større i dette år, og dermed også brugt flere penge. Det er vores oplevelse,
at folk er kræsne, og tilbuddene skal være gode for at trække folk af huse. Til efterårsmødet
er der 100 tilmeldte fordelt på 10 skoler. Nogle af de store skoler med sport og musik, som
tilgodeses i dette års program, har dog ikke tilmeldt sig, og enkelte har slet ikke meldt
tilbage.
Når vi evaluerer på deltagergruppen, kan vi se, at TAP`erne møder talstærkt op, hvorimod
lærerne er lidt sværere at få med. Måske vil det udmønte sig i færre workshops til lærerne i
fremtiden. Det er dumt at have alt for små hold til workshops.
Forårsmødet er på plads nu. Lisbeth Zornig og Lotus Tùrell vil fortælle om at bryde den
sociale arv, om tabuer og om, hvordan vi i det pædagogiske arbejde kan spotte de forsømte
børn, som findes både i Over og Underdanmark. Sidste år kiggede vi ud af Danmark, nu
prøver vi at finde de mere usynlige kroge af vores samfund.
Vi er i kursusudvalget ved godt mod og optagede af at skabe nogle gode dage for kolleger i
regionen. Med en fin økonomisk ramme synes vi også, at RIM giver os de bedste
betingelser for arbejdet med det. Vi kunne ønske os mere opmærksomhed på arrange
menterne fra nogle skoler, så lærergruppen motiveres til at komme af sted.
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