
 

 

 

 

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds inviterer til et par forrygende dage d. 8. og 

9. oktober, med spændende indhold, lækkert mad og godt selskab på 

Marienlyst Strandhotel, Nordre Strandvej 2A, 3000 Helsingør.  

Indkvarteringen foregår i dobbeltværelser, så tilmeld dig gerne sammen 

med en god kollega. Transporten til og fra Helsingør sørger man selv for, 

men TR hjælper gerne med koordineringen. 

Afbestiller man efter d. 1/10 er der et afbestillingsgebyr på kr. 500 til 

dækning af div. udgifter. 

På medlemskurset kan du møde: 

Gordon Ørskov Madsen, formand for DLF, kommer og fortæller om foreningens arbejde. 

Gordon var lærer i Aarhus, inden han blev formand for Aarhus Lærerforening, og i 2008 

fik han en plads i hovedstyrelsen. Da Anders Bondo Christensen stoppede, blev Gordon 

valgt som DLF´s nye formand. 

Rasmus Meyer er forstander på Krogerup Højskole. Han har et rigtig godt kendskab til 
unge mennesker gennem sit daglige arbejde, og han kommer og giver sit bud på 
almendannelse. Rasmus Meyer har en bachelor i sociologi, har studeret i USA og 
deltaget i Obama-kampagnen. Siden har han bl.a. været kampagnechef for SF og 
direktør hos socialrådgiverforeningen. 

Merete Riisager, cand.mag.pæd. og tidligere medlem af 
Folketinget for LA,  fortæller om sin bog ”Selvbyggerbørn” der giver et bud på, 
hvorfor børn og unge føler sig ensomme, fortvivlede og stressede. Merete Riisager 
var fra 2016-2019 undervisningsminister. I dag er hun direktør for Dansk 
Svømmeunion. 

Steffen Jensen er borgmester i Halsnæs. Han voksede op i 
Frederiksværk,  og har en baggrund som lærer og tillidsmand. I 
2013 blev han valgt ind i Halsnæs byråd og blev borgmester i 
2018. 

Anders Gerner Frost er ejendomsmægler og lokalpolitiker, der 
siden 1. januar 2018 har været borgmester i Gribskov Kommune.  
Han blev indvalgt for De Konservative til byrådet i Gribskov 
Kommune ved kommunalvalget i 2009. 

  



 

 

Foreløbig Program (endeligt program udsendes inden kurset) 

Fredag d. 8/10 

15.00 – 16.00 Ankomst / check in 

16.00 – 16.45 Velkomst ved Kredsen + praktisk info 

17.00 - 18.00 Gordon Ørskov Madsen 

18.15 – 19.45  Merete Riisager 

19.45 -  Middag (Drikkevarer på egen regning) 

 

Lørdag d. 9/10 

8.00 – 9.00  Morgenmad  

9.00 – 9.15  God morgen 

9.15 – 10.45  Rasmus Meyer 

11.00 – 12.30  Skolepolitisk debat med Anders og Steffen 

12.30 -   Frokost/ farvel og tak   

 

Du udfylder nedenstående oplysninger og sender dem til Kredskontoret på mailadressen: 

034@dlf.org (senest 24/9-21) 

Navn: __________________________________________________________ 

Skole + evt.afdeling: ______________________________________________  

e-mail: _________________________________________________________ 

Mobilnr: ___________________ 

Vil gerne bo sammen med: _________________________________________ 

Jeg er vegetar, dog spiser jeg _________/andre bemærkninger______________ 

Ved overtegning ønsker jeg at stå på venteliste: ja____ nej____ 

 

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer! 

 

Mange hilsner   

Gribskov-Halsnæs Lærerkreds  

Jernbanegade 6, 3300 Frederiksværk, Tel. 47724330, Mail: 034@dlf.org    
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