
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Kursus for kommende pensionister 

21. – 22. november 2013 

 Sted:  Vejle Center Hotel, Willy Sørensens Plads 3, 7100 Vejle 

Pris:  2.995 kr. 

Tilmelding:  Tilmeld dig på:  

http://www.lus.dk/tilmelding-til-kursus-kommende-pensionister-21-22-

november-2013    

 

 

 

Torsdag 21. november 

12.00 Ankomst og frokost 

 

13.00 Velkomst og præsentation  

                           v/ kursusleder Max Melchior 

 

13.15 Senioraftaler/fratrædelsesordninger m.v.  

                           v/ Bo Dyregaard, LU 

 Hvordan laver jeg den rigtige aftale? 

 Eksempler på aftaler. 

 

15.00 Kaffepause 

 

15.30 – 17.30 Hvad med økonomien?  

                           v/ chefkonsulent Gorm Neigaard, Moderniseringsstyrelsen  

 Gennemgang af reglerne omkring tjenestemandspensioner med eksempler  

 på beregninger af disse 

 

18.30 Middag 

 Socialt samvær 

                                        Program 

  

byder velkommen  

At gå på pension kræver forberedelse og planlægning, uanset om du er tjenestemands- eller 

overenskomstansat. 

Du skal tænke på din pension i god tid, inden du går på den. 

På kurset gennemgås hovedparten af de forhold, der gør sig gældende og som gerne skulle 

give dig overblik, så du træffer de bedste beslutninger. Hvilken indflydelse har dine forskellige 

opsparinger? Hvad med din efterløn? Folkepension? Hvor søger jeg rådgivning? 

Du skal medbringe NemID, din egen bærbare pc (ikke tablet/Ipad), så du kan arbejde med 

dine egne tal og ordninger. 

http://www.lus.dk/tilmelding-til-kursus-kommende-pensionister-21-22-november-2013
http://www.lus.dk/tilmelding-til-kursus-kommende-pensionister-21-22-november-2013


 

 

 

 

Fredag 22. november 

09.00 Det handler om dig! 

v/ Annelise Rosenberg, pensionsrådgiver, LP pension 

 

 

 

 

 

 

10.15 Arbejd med egen pc (husk NemID) for at finde sine egne personlige tal. 

Annelise Rosenberg går rundt og hjælper, hvor der er behov for det. Man kan 

desværre ikke tilgå hjemmesiden med tablet (Ipad), så medbring en bærbar pc. 

11.30 Hvordan var det for mig at gå på pension?  

v/ Jørgen Naut, fhv. ungdomsskoleinspektør i Skanderborg   

v/ Hans Peter Hansen, fhv. ungdomsskoleinspektør i Vallensbæk 

Hvilke overvejelser og forberedelser har jeg gjort mig? 

12.15 Evaluering af kurset 

12.30 Frokost 

     

   

 

 

     

    

 

 

Landsforeningen af Ungdomsskoleledere, Undervisningsledernes Hus, Frederiksborggade 5 A, 1360 København K. 33 93 21 19, lu@lus.dk  

 

 En introduktion med flg. emner: 

 Pensionssystemet i Danmark 

 Hvornår kan jeg gå på pension og hvad kan jeg få? 

 Hvad skal jeg gøre med min kapitalpension? 

 Klatpensioner? 

 Sparer jeg nok op? 

 Hvad hvis jeg bliver syg? 

 Hvordan sikrer jeg min efterladte? 

 Passer Lærernes Pension godt nok på mine penge? 

 

 

mailto:lu@lus.dk

