Skoleledertræf 2023
Studietur til FOKUS Folkeoplysning i Aalborg
Kære skoleleder
Du inviteres hermed til skoleledertræf, som i år er en lille studietur til Foras skole i Aalborg,
FOKUS Folkeoplysning.
FOKUS Folkeoplysning har gennem en årrække arbejdet meget med udvikling af deres
folkeoplysende aktiviteter, med markedsføring og med at se på foreningen som en forretning.
De er nogle af dem, der har mest erfaring med brugen af medlemskaber, klippekortsmodeller
og brugen af fleksible tilrettelæggelsesformer. Der er derfor lagt i kakkelovnen til et par
meget inspirerende dage med fokus på og tid til at kigge på, hvordan I – uanset beliggenhed
og størrelse på jeres forening – kan omsætte nogle af redskaberne og bruge dem til at
udvikle jeres aktiviteter hjemme.
Jeg håber at se rigtig mange af jer til et par inspirerende dage i Aalborg.
Mange hilsner
Marlene Berth Nielsen

Vi skal blandt andet høre om:
o

Kulturklub FOKUS har 15 år ”på bagen” og
flere hundrede medlemmer. Hvad er konceptet
bag, hvordan er det hele startet, og hvordan
kan vi lade os inspirere af modellen v. Lars
Bang, leder af Kulturklub FOKUS

o

Keramik og oplevelsesdesign - hvordan kan vi
få mere ud af de rammer og ressourcer vi har?
v. skoleleder Bjørn Salling

o

Hvad kan man bruge fleksible
tilrettelæggelsesformer til? Og kan man være
medlem af en aftenskole på samme måde som
man er medlem af et fitness center?
v. Bjørn Salling

o

o

YogaHuset er en del af FOKUS
Folkeoplysning men er bygget op om
medlemskaber. De arbejder også rigtig meget
med deres indretning og lokaler. Vi kommer på
besøg i afdelingen og hører om, hvordan de
arbejder. v. Maj Ingemann-Molden, leder og
underviser
Forretningsudvikling i aftenskolen. Hvordan
kommer vi i gang, og hvad er effekterne. Vi
bliver introduceret til et simpelt redskab, man
gå hjem og bruge, v. Morten Christensen,
kommerciel chef i FOKUS Folkeoplysning

Dato og sted
Fredag den 13/1 kl 16.00 – Lørdag den 14/1
kl. 16.15
Sted
Vi mødes på Hotel Phønix, Vesterbro 77,
Aalborg, hvor vi er fredag eftermiddag og
aften. Det er også her, vi overnatter.
Lørdag morgen tager vi til FOKUS
Folkeoplysning, hvor vi er hele lørdagen helt
til sluttidspunkt.
Pris
Det koster 500 kr. at deltage. Vi yder
transportgodtgørelse efter gældende Foraregler. Vi yder også godtgørelse for fly-rejse.
Tilmeldingsfrist
Senest den 16. december 2023
Tilmelding
Send en mail til marlene@fora.dk og oplys
om du ønsker overnatning, og om du har
særlige kostbehov.
Kursusansvarlig
Marlene Berth Nielsen, Tlf.: 33 93 00 96,
Mail: marlene@fora.dk

