Mundtlig beretning: Kursus- og uddannelsesudvalget.
Kursus- og uddannelsesudvalget i Lolland-Falsters Lærerforening har to vigtige formål:
- at medvirke til uddannelse af kredsens tillidsvalgte
og
- at afholde medlemsarrangementer.

Først om uddannelsen af vores tillidsvalgte.
Ude på de enkelte matrikler er de tillidsvalgte Danmarks Lærerforenings fremskudte
bastion i hverdagen.
Derfor er det af yderste vigtighed, at de er klædt så godt som muligt på til at varetage funktionen.
Kursus- og uddannelsesudvalget er sammen med formanden med til at sikre at kredsens nye tillidsvalgte bliver tilmeldt DLF’s organisationsuddannelse - og også etablere og koordinere kurser, så der kan tilbydes relevante kurser til alle kredsens tillidsvalgte.
Som formand for kursus- og uddannelsesudvalget deltager jeg i det forpligtende
kredssamarbejde med Kreds 50 (Ringsted - Sorø), Kreds 54 (Slagelse), Kreds 60 (Faxe
- Vordingborg) og Kreds 61 (Næstved).
I det forpligtende kredssamarbejde samarbejde vi med det centrale kursus- og uddannelsesudvalg, og tilrettelægger kurser, hvor det er vores mål at adressere de
emner og områder, som tillidsrepræsentanterne efterspørger.
I dette regi afholdes typisk to til fire kurser om året, afhængig af behov, og vi har i
januar afhold et kursus med fokus på skolernes og kommunernes økonomi.

I kursus- og uddannelsesudvalget tilrettelægger vi også medlemsarrangementer for
kredsens medlemmer to til fire gange om året.
Den 17. januar havde vi besøg af Torben Rif, der talte om kunsten at give slip, så
man ikke forbliver fastlåste i uhensigtsmæssige adfærdsmønstre.

Den 11. april får vi besøg af Jeanette Sjøberg fra Hovedstyrelsen, hvor vi skal diskutere et nyt folkeskoleideal.
Og der er lige truffet aftaler om et medlemsarrangement med Lene Tanggaard den
19. september, hvor emnet vil være læringsglemsel - ud fra pointen, at man lærer
mest, når man glemmer, at man faktisk er i gang med at lære.
Desuden er formanden og jeg i dialog om et medlemsarrangement for vores tillidsvalgte i de mindre medlemsgrupper.

Udover kurser og uddannelse af de tillidsvalgte, og medlemsmøder for alle medlemmer, tilrettelægger udvalget også interne kurser for kredsstyrelsen, herunder
det årlige internat for kredsstyrelsen, arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og kontaktpersoner.
I år blev internatet afholdt den 21. og 22. februar 2018 på Hotel Maribo Søpark,
hvor vi arbejdede med kommunikationsvirkemidler med Lene Kobbernagel, og med
arbejdsglæde, motivation og samarbejde med Anders Bjørk.
Derudover fik vi besøg af formanden for Lærerkredsen Faxe Vordingborg Mette
Brendstrup Laursen, der på vanlig inspirerende vis, fortalte om deres arbejde med
professionel kapital.

Medlemmerne er Danmarks Lærerforening - og LFL skal være det naturlige valg for
alle lærere!
Vi skal være attraktive, og det opnår vi ved at være engagerede, aktive og involverende.
Derfor er Kursus- og uddannelsesudvalget meget optaget af at tilrettelægge kurser
og medlemsmøder, der er aktuelle og vedkommende, og vi vil gerne opfordre alle
medlemmer til at indgive forslag til medlemsarrangementer!

Med disse ord afslutter jeg kursus- og uddannelsesudvalgets beretning, og siger tak
for ordet.

