Kære kursusdeltager, ledsager og underviser
Jeg håber alle overlevede den 31/5 2015 - jeg syntes perioden op til bliver hårdere for hver år - måske er det
fordi jeg er blevet ældre :-)
Undervisningsplanen for kurset i Portugal til september 2015 er nu på plads og vedhæftet denne mail.
De to første dage bliver med klasseundervisning med obligatoriske emner, krydret med cases, dilemma
spørgsmål m.v. og forhåbentlig en del klassediskussioner.
De to sidste dage kan der vælges mellem forskellige emner - dvs. at I frit kan vælge mellem 4 emner på dag
3 og 4 emner på dag 4. Jeg vil bede jer alle om at maile retur til os, hvilke emner I ønsker at høre om på dag
3 og 4. I kan sagtens vælge spor 1 om formiddagen og spor 2 om eftermiddagen. For at vi kan komme
videre med klasseindelinger, gruppeindelinger, sporvalgsinddelinger m.v. vil vi bede jer om at melde tilbage
senest 30/6 2015 - så har vi noget at foretage os i vores sommerferie :-)
Nederst i undervisningsplanen kan I se, timefordelingen fordelt på de lovpligtige efteruddannelsestimer.

Som beskrevet i en tidligere mail - arrangerer vi to ture på vores fridage.
Den ene tur går til Kongernes by Sintra - hvor der bl.a. ligger et smukt gammelt slot fra 1800 tallet, som til
forveksling ligner et Disney slot. Turen er planlagt til torsdag den 17/9 2015 om formiddagen - turen er en
halvdagstur. Se mere i vedhæftet beskrivelse.
Den anden tur går til Lissabon, Portugals hovedstad - kun en halvtimes kørsel fra kursusstedet. Turen er
planlagt til fredag den 18/9 2015 om formiddagen - turen er en halvdagstur. Se mere i vedhæftet beskrivelse.
Det gælder for begge ture, at der skal tilmeldes på forhånd - jeg vil bede jer, der er interesseret i at give en
tilbagemelding - turene gennemføres kun, hvis der er mindst 15 deltagere pr. tur.
Til orientering er vi blevet 82 kursister, 29 ledsagere og 5 undervisere - i alt 116 personer - ganske mange,
når vi tænker på, at det er det første år i en ny undervisningsperiode.
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