SKOLESEKRETÆRKONFERANSEN 2020
Hvert år er vi spente på om vi klarer å møte forventningene og
levere enda bedre enn fjoråret - og det er vi sikre på at vi klarer også
i år! Det blir to dager med fantastiske innledere som gleder seg til å
øse av sin kunnskap og sitt overskudd!

Scandic Park Hotel Sandefjord, 10.-11. november 2020

Blant årets temaer er aktuelt lovverk for deg som merkantilt personell i skolen,
håndtering av krevende situasjoner i møte med mennesker og en dag med
kommunikasjon, etiske dilemmaer, tankevekkende diskusjoner og masse humor! I
tillegg vil konferansen være en møteplass for
- fag
- energi, inspirasjon og et løft i hverdagen
- nettverksbygging
- refleksjon over egen rolle
- mye latter og en god opplevelse!

INNHOLD OG FOREDRAGSHOLDERE:
Advokat Kurt O. Bjørnnes – Aktuelt
lovverk for merkantilt ansatte i skolen
Advokat Bjørnnes har vært bidragsyter
på flere av de tidligere konferansene.
Han får alltid svært gode
tilbakemeldinger fra deltakerne! Han
gjør «tørt» stoff levende og morsomt,
han utfordrer og han setter søkelys på
svake punkter i forvaltningen av
lovverk. Du vil få tre timer med høyt
tempo, humor, nyttige tips og gode
muligheter til å stille spørsmål.

I første del skal vi på en praktisk måte
ta for oss personopplysningsloven fra
2018 (GDPR), og spørsmålet om
behandling av personopplysninger om
eleven og dennes familie.
I andre del skal vi se inn i «glasskula».
Det er foreslått ny forvaltningslov
gjennom NOU 2019:5. Loven er ennå
ikke vedtatt, men vi skal likevel se på
hvordan de foreslåtte reglene kan slå
ut for saksbehandlingen i
skolesektoren.

Arne Guddal, politimann – Håndtering av
krevende situasjoner i møte med
mennesker

I nesten 30 år har Arne Guddal hatt en jobb
hvor det å møte mennesker i ulike settinger
og situasjoner har vært hans profesjonelle
hverdag. Han har i over 25 år forelest og
undervist i ulike temaer innen
kommunikasjon og konflikthåndtering.
Arne er svært troverdig i sine forelesninger
og sin undervisning, og får alltid svært gode
tilbakemeldinger fra oppdragsgivere og
deltakere.

INNHOLD OG FOREDRAGSHOLDERE:
Synneva Erland – «Se, lytt, ROCK
hverandre frem!» – En dag med
kommunikasjon, etiske dilemmaer,
tankevekkende diskusjoner og masse
humor!

Med spisskompetanse på kommunikasjon,
bedriftskultur og ledelse, bidrar Synneva
til å motivere, gi økt kunnskap og å løfte
den enkelte medarbeider. Synneva byr på
seg selv med fortellinger, erfaringer og
noen ganger en sang! Hun har en unik
evne til å se og involvere sitt publikum.
Med energi og tilstedeværelse setter hun i
gang refleksjoner hos deltakerne som kan
skape viktige forandringer både for den
enkelte og for arbeidsmiljøet. Hvordan
påvirker vi hverandre med vår
kommunikasjon? Verbalt og non verbalt.
Hvem har ansvar for hvordan din
kommunikasjon er? Du. Bare du. Derfor er
det viktig at du har gode verktøy og vet
hvordan du påvirker andre hele tiden.
Synneva viser med hele seg hvordan
kommunikasjonen vår virker. Med humor
og masse kunnskap! Her får du kunnskap
om kommunikasjon og hvordan du
påvirker andre i hverdagen. Du lærer
hvordan du kan bli en bedre kollega,
bedre leder eller et bedre medmenneske,
ved å forstå din egen utstråling og
påvirkningskraft.

•
•
•
•
•
•

Hva er kommunikasjon?
Tilstedeværelse
Identitet
Kroppsspråk og utstråling
Tillit
Hvordan kan dere løfte hverandre i
hverdagen?

Stand Up-komiker Susann Laache
Susann er en kvinnelig Stand Up-komiker
som skriver og gir dere et innblikk om sitt
håpløse og noe fantastiske liv som kvinne,
men også mamma. Susann Laache er på
turne med sitt andre soloshow
«Kvinnesyken» etter en kjempesuksess
med sitt forrige og første soloshow «Eg
ser at du er mor.» Susann tar dere med
inn i sin hverdag som bonusmamma,
kjæreste, mamma og barnehageassistent.
Susann vil gi deg en bekreftelse på at barn
kan ødelegge livet, bittelittgranne. Særlig
når de er våkne. Bekreftelsen gjelder også
menn og Susann mener disse to gruppene
av mennesker gjør at hun til tider lider av
diagnosen hun selv har funnet på, nemlig
«Kvinnesyken.»

PROGRAM, PRISER OG KONTAKTINFO
Tirsdag 10.11.2020:

Onsdag 11.11.2020:

Kl 08:30 – 09:00

Registrering

Kl 09:00 – 09:15

Velkommen! Praktisk info

dag med kommunikasjon, etiske

Kl 09:15 – 10:00

Håndtering av krevende situasjoner

dilemmaer, tankevekkende

i møte med mennesker

diskusjoner og masse humor!

Pause med bevertning

(Pauser etter behov☺)

Kl 10:00 – 10.15
Kl 10:15 – 12:30

Håndtering av krevende situasjoner

Kl 09:00 – 13:00

Kl 13:00 – 14:00

«Se, lytt, ROCK hverandre frem!» - En

Lunsj og avreise

i møte med mennesker forts., pauser
etter behov

Hva synes tidligere deltakere om konferansen?

Kl 12:30 – 13:30

Lunsj

•

FANTASTISK - HAR IKKE ORD!

Kl 13:30 – 14:15

Aktuelt lovverk for merkantilt

•

Inspirasjon - positivt fokus - motivasjon

ansatte i skolen

•

Mye glede og latter - møte min faggruppe - sosial

Kl 14:15 – 14:30

Pause med bevertning

Kl 14:30 – 16:30

Aktuelt lovverk forts., pauser etter

•

Luksus å ha to dager bare for meg - maten – sosialt

behov

•

Gode forelesere - innhold, mat

•

Kjempebra forelesere og innhold - helt topp!!

•

Meget bra faglig innhold

Kl 19:30

Felles konferansemiddag etterfulgt

kommunikasjon

av underholdning av standupkomiker
Susann Laache!

Begge dager:

KONFERANSEAVGIFT
Dagdeltakelse kr 5500,-, inkluderer fyldig

Kl 09:00 – 11:00

Morning Break – pausebuffet

kurskompendium, pausebevertning og lunsj begge dager.

Kl 14:00 – 16:00

Afternoon Taste Break – pausebuffet

Helpensjon kr 6600,-, inkluderer fyldig kurskompendium,
pausebevertning og lunsj begge dager. I tillegg aperitif,
felles middag og overnatting med frokost.

KONTAKTINFORMASJON

Helpensjon med tilknytningsdøgn kr 7600,-, som over,

Randi Steen
E-post
Sentralbord

men inkl middag/overnatting fra kvelden før

958 14 843
randi.steen@fagakademiet .no
417 86 400

konferansen.
Rabatt kr 500,- pr person ved påmelding av tre eller flere
fra samme arbeidsplass!

