Beretning fra Kursusudvalget
Brøruphus d. 30/10 - 2016
Udvalget: Esther Skibsted - Elbæk, Marianne Høj Andersen - MJU og Lotte Mathiesen,
Brøruphus
Situationen i udvalget:
Vi er nu tre i kursusudvalget, hvilket vi nu har været et par år. Samarbejdet er rigtig godt,
og det er dejligt med stabilitet i udvalget. Vi har styr på arbejdsopgaverne og mailer flittigt
med hinanden. Desuden mødes vi et par gange om året.
Arbejdet er ligeligt fordelt imellem os, hvorfor vi ønsker at dele timeforbruget, så vi alle tre
får det samme antal.
Afholdte arrangementer:
Efterårsmødet 2015: Foregik på Brøruphus, og tilslutningen var god, godt 100. Vi
oplevede stor tilfredshed med dagen. Det praktiske personale havde bedre tilbud dette år,
hvilket fungerede rigtig godt. Til de mere lærerrelaterede kurser var der 5 tilbud, hvor de to
var lidt tyndt besatte. I 2016 skærer vi ned til 4 tilbud - hellere hold, der fungerer, end alt
for små hold.
Forårsmødet 2016: Mødet foregik på BGI, og der var rigtig fin tilslutning, omkring 90.
Lisbeth Zornig og Lotus Turell var på besøg og fortalte ud fra deres egne opvækstvilkår i
misbrugsfamilier. Vi blev klogere på, hvordan man kan spotte de unge fra disse familier. Et
rørende foredrag.
Både Brøruphus og BGIvar 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 igen satset på meget kvalificerede tilbud. Vi er optimistiske og synes at spore, at
interessen for regionsdagene er blevet større. Til det kommende efterårsmøde er der
tilmeldt 130, og flere lærere er kommet med.
Især køkkenpersonalet har kommenteret, at mandag er en dårlig dag for dem at tage på
kursus, så måske skal vi ønske at flytte efterårsmødet til en anden dag.
Desuden har køknerne kommenteret, at kostbetalingen ikke dækker udgifterne, så her
skal vi ønske lidt højere betaling.
Forårsmødet er på plads nu. Morten Albæk kommer med et garanteret provokerende
foredrag: Udfold potentialet, blandet lidt med hans andet foredrag: Det gennemsnitlige
menneske. Det bliver spændende, så vi håber, der bliver reklameret godt for det både for
skolernes ansatte og skolebestyrelserne.
Vi er i kursusudvalget stadig 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.
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