
INDKVARTERING:
Pharmakon a/s Milnersvej 42, 3400 Hillerød
Apotekernes konference- og uddannelsescenter.
Der er reserveret ca. 45 pladser.

Tilmelding:
Pris pr. person 2.250,- kr. alt inklusive, indkvartering på enkeltværelse.
Bindende tilmelding med navn på institutionen og deltagere til:
Sølager
Sølagervejen 40, 3390 Hundested  mrk. faglærerseminar 2009.
Faglærer Uffe Gruber: Email.; uffgru01@hav01.dk
Tlf. 47 59 04 40 el. 20 96 45 08
Faglærer Hans-Henrik Færk: Email.: hanfae01@hav01.dk
Tlf. 47 97 23 41 el. 26 18 91 86

Beløbet indsættes på Sølager´s konto under mrk. faglærerseminar 2009.
reg. nr. 2100 konto nr. 3489437138

Tilmelding senest d. 5 januar 2009

Er det ikke muligt at lave endelig 
tilmelding, så giv en tilkendegivelse 
fra institutionen senest d. 5 januar 

om interesse af deltagelse.

Inspiration til det daglige værkstedsarbejde
Hermed indbydes:

Faglærere, håndværkere, skolelærere der underviser i forbindelse 
med værksteder, pedeller, aktivitetsmedarbejdere og 

ledere ved døgninstitutioner med værksteder, butikker og
kreative produktioner inden for musik, brugskunst,

dans, teater, kunst m.m.

Til

Faglærerseminar
2009

Torsdag d. 29 januar til d. 30 januar 2009
Husk tilmelding senest mandag d. 5 januar 2009

Programansvarlig for seminaret er Sølager

SØLAGER



Program
Torsdag 29 januar 2009
11.30-12.00  Velkomst på Sølager
12.00-1230  Frokost.’
12.30-13.30 Oplæg om Sølager v/Allan Vestergård Nielsen
13.30-13.45  Pause
13.45-16.45  Konfl ikthåndtering v/ Allan Vedsted og Kristina Thøgersen - rundvisning på  
 Sølager - fremvisning af værkstederne tilknyttet de sikrede afdelinger.
17.00-18.15 Mini messe og orientering af faglærerpjecen.
19.00-20.30 Aftensmad og indkvartering Pharmakon Hillerød.
20.30-?  Fælles hygge.

   
7.00-9.00  Morgenmad
9.00-11.30  Foredrag/Indlæg/Debat
11.30-12.00  Seminarevaluering samt næste års arbejde i netværksgruppen:
 Indhold - Nye ideer?
 Værtskabet 2010?
 Gentagelse af Mini messen til næste år?
  - afslutning.
12.00  Frokost -hjemrejse.

          
PS. I bedes meddele om I ønsker, at deltager i frokosten den 30 januar.

Siden 1924 har håndværker og faglærere fra døgninstitutionerne mødtes til 
faglige sammenkomster og seminarer.

I 2005 blev mødet afholdt i april i Rørvig. Det var arrangeret af faglærerne 
fra Bakkegården ved Nykøbing Sjælland.

I 2006 var Oustruplund programansvarlig for mødet på Nørgaards 
Højskole.

I 2007 var vi på Fuglsøcentret på Djursland hvor Bøgholt var arrangører.
 
I 2008 blev seminaret afholdt i Holbæk/Rørvig. Ansvarlig for arrangemen-
tet var Bakkegården.
 
Arrangementerne er arrangeret i samarbejde med Foreningen af danske 
døgninstitutioner for børn og unge (FADD)

På Faglærerseminaret 2009 kan du opleve:
Besøg på beskyttede værksteder og landbruget på Sølager.
Konfl ikthåndtering.
Besøg på Sølagers værksteder for anbragte unge på sikrede afdelinger.
Afvikling af en intern Mini Messe (afholdes hvert andet år), med udstil-
ling af ideer/stande/produkter/ brochurer fra deltagende institutioner.          

Skolen på Sølager Gartneriet på Sølager


