Kursusprogram

Kursus for pedeller 2019
Løgstør Parkhotel, Løgstør
10. - 12. april 2019

Formål og målgruppe
Det årlige pedelkursus skal give pedellen eller pedelmedhjælperen relevant faglig
viden og inspiration, og det skal give mulighed for at netværke med andre inden
for samme arbejdsområde.
Indhold og kursusstedet
Årets pedelkursus kommer denne gang til at omhandle en dag på AMU Nord i Aalborg, hvor du kan vælge mellem tre for pedeller vigtige kurser: Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, Brandforanstaltninger ved ukrudtsbrænding og Opsætning af rulle- og bukkestillads. Du får et kursusbevis fra AMU efterfølgende.
Derudover vil der være besøg fra Skoleindkøb, der vil fortælle om de rabatter på
byggematerialer mm. der findes for medlemsskolerne.
Der kommer også besøg fra Airmaster, der vil fortælle om den nyeste teknologi
indenfor ventilation og der er fabriksbesøg på Outline Vinduer. Og så er der ikke
mindste indlagt en ølsmagning med øl fra Nibe Bryghus og et foredrag med
Henning Thisgaard fra Frømandskorpset
Løgstør Parkhotel har med sine 75 værelser og suiter, 16 møde- og konferencerum, flere restauranter og selskabslokaler de ideelle rammer til konferencer. Lige
ved siden af hotellet ligger en 18 hullers golfbane, som strækker sig helt ned til
Limfjorden.
Der er adgang til pool, dampbad, sauna mm. Afdelingen råder også over et mindre
fitness-lokale.
Program
Onsdag den 10. april 2019
11.30

Ankomst
Der vil være en kop kaffe fra klokken 11.00

12.00

Frokost

13.00

Velkomst
Velkomst til kurset v. pedelgruppen
Præsentation.

13.15 – 14.30

Airmaster ventilation
Om lovkrav mm ift ventilation. Præsentation af den nyeste
teknologi fra Airmaster v/Søren Gudiksen

14.30 – 15.00

Kaffe

15.00 - 17.30

Skoleindkøb
Orientering om indkøbsaftaler for efterskoler, med særlig fokus på materialeindkøb for pedeller v/Thomas Kristensen

18.00

Middag

19.30

Foredrag v/ Henning Thisgaard
1 ½ time med fortælling om tilværelsen som medlem af Frømandskorpset

21.00

Natmad

Torsdag den 11. april 2019
6.00

Morgenmad

6.30

Afgang til AMU-Nordjylland
Vælg mellem disse tre kurser:
Rulle- og bukkestilladsopstilling
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
Bemærk: AMU kurserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb. Du skal vælge en 1. 2. og 3. prioritet, og vi vil gøre hvad
vi kan for at tilfredsstille dine ønsker, men forbeholder os ret
til at fordele jer ud fra de muligheder vi har.
Ved kursusstart skal du oplyse dit CPR-nummer til AMU
Nord.

16:00

Afgang fra AMU-Nord

18:00

Middag på Løgstør Parkhotel

19.30

Ølsmagning v/Nibe Bryghus
Derefter hygge og socialt samvær i Den Engelske Pub

Fredag den 12. april 2018
7.00

Morgenmad

7.30 – 11.00

Fabriksbesøg på Outline vinduer
Vi får en rundvisning på fabrikken og hører om nye tiltag i
moderne vinduesproduktionen.
Bemærk: Vi kører de ca. 25 km. i egne biler.

11.30

Evaluering og afslutning

12.00

Frokost – afrejse

Praktiske oplysninger
Kursussted

Løgstør Parkhotel,
Toftebjerg Allé, Løgstør
www.logstorparkhotel.dk

Tid

10. – 12. april 2019

Indkvartering

Alle indkvarteres på enkeltværelser. Værelser er til rådighed fra klokken 15.00 på ankomstdagen.

Tilmelding

Senest den 15. februar 2019
Kun elektronisk tilmelding på www.efterskole.dk/kalender
AMU kurserne fordeles efter tilmeldingsfristens udløb. Du skal vælge en 1. 2. og 3. prioritet, og vi vil gøre
hvad vi kan for at tilfredsstille folks ønsker.
Ved kursusstart skal du oplyse dit CPR-nummer til AMU
Nord.

Deltagerpris

3.900 kr.

Deltagerantal

Max 68
Pladserne tildeles i den rækkefølge, man tilmelder sig

Deltagerbegrænsning

For at så mange skoler som muligt kan deltage på kurset, har planlægningsgruppen forsøgsvis besluttet, at
man maksimalt kan tilmelde to personer fra hver
skole

Betaling

Snarest efter tilmeldingsfristens udløb fremsendes opkrævning på deltagerbetaling, deltagerliste m.v.

Framelding

Ved framelding mindre end en måned før kursusstart
betales 1.950,- kr., og ved framelding senere end 15
dage før kursets start betales fuld deltagerpris

Kursusledere

Erik Kjærgaard, Pedel, Tølløse Slots Efterskole
tlf. 59 18 6100 – 30 43 48 27
Kim Stahl, Pedel, Midtjysk Efterskole,
Tlf. 29658627
Kim Schack, Pedel, Sundeved Efterskole
74 68 03 11 – 40 51 59 75

