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14. september 2017  

Ungdomsskolen Skive 

Afbud til Thomas Andersen  

Emne: Den forberedende grunduddannelse  

Gæster: ledere af UU 

30. september 2017 Jubilæum – VIP arrangement for politikere, skolechef, ungdomsskolebestyrelser m.fl. i 

Jesperhus og Vigsø 

5. oktober 2017 

Struer Ungdomsskole. 

Parkering via Nørregade følg skilt 

med Aktivitetscenter. 

Emne: Markedsføring (branding og sociale medier) ”indflyvning” til internat. 

Deltagere. Ungdomsskoleledere og sekretærer. Endvidere vil der være mulighed for at en 

medarbejder der arbejder med markedsføring og kommunikation i Ungdomsskolen kan 

deltage. 

31. oktober 2017 Ungdomsskoleforeningens efterårskonference. Særskilt tilmelding og opkrævning. 

15. og 16. november 2017 

Hotel Fjordgården, Vester Kær 28, 

6950 Ringkøbing 

 

Husk at give besked såfremt du ikke 

kan deltage i hele pakken. 

Internat Hotel Fjordgården, Ringkøbing 

15.november 8.30 til 16. november, hvor vi slutter med frokost kl. 12.30 

OBS Internatet afvikles onsdag / torsdag idet flere ungdomsskoler har arrangementer d 17/11.  

 
Emne: Markedsføring (branding og sociale medier) 
 

Deltagere. Ungdomsskoleledere og sekretærer. Endvidere vil der være mulighed for, at en 

medarbejder der arbejder med markedsføring og kommunikation i Ungdomsskolen kan 

deltage. 

11. januar 2018 AFLYST, (tilbagemeldinger fra skolerne viser at vi endnu ikke er klar til opfølgning på 

internatet) 

8. februar 2018  Emne: Generalforsamling og gensidig inspiration. Program følger! 

11. - 13. april 2018 LU årsmøde- og årsmødekursus. Særskilt tilmelding og opkrævning 

15. marts 2018 Emne: Opfølgning på Branding (Internat) og spørgeskema. 

8. maj 2018 Ungdomsskoleforeningens landsmøde. Særskilt tilmelding og opkrævning. 

31. maj 2018 Emne: Følger 

Praktiske oplysninger:  

Der udsendes dagsorden med angivelse af program, mødetid og –sted m.m. forud for de enkelte mødegange. 

Du skal melde AFBUD, hvis du er forhindret. Husk at melde afbud for en kollega, hvis vedkommende er syg eller 

på anden vis forhindret i at melde afbud. 

Pris:  

1. LU medlemmer: 4.600 som dækker kursusmøderækken incl. internat og statistikcamp. 

2. Sekretærer og ikke LU usk-ledere: kan deltage gratis i statistikcamp, 5. okt. samt internatet   

3. Kommunikations/PR-medarbejder: 2000 kr. pr. pers.  
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