
Introkursusdag for nyansatte pædagogiske medarbejdere på skolerne. 

Fredag den 7.september 2018 

Kurset vil introducere nye pædagogiske medarbejdere ved Brøndby skolevæsen for kommunens 

organisering, struktur, politikker og strategier for arbejdet med og samarbejdet om børn og unges trivsel og 

læring. Deltagerene præsenteres endvidere for nogle af kommunens institutioner og tilbud, man som 

medarbejder kan trække på i forhold til læringsopgaven. 

Sted: Vi mødes i Kulturhuset Kilden, Nygårds Plads 31, 2605 Brøndby.  Formiddagen afvikles i Kilden hvor 

der vil være morgenmad.  I programmet er afsat tid til transport enten på cykel eller i bil mellem de steder 

vi skal besøge.  

Program: 

8.30 – 8.50 Goddag og velkommen ved Leder af skole- og SFO- området Jane Krog.  

8.50 – 9.10 Orientering ved Leder af PPR Frank Olsen om Pædagogisk Psykologisk Rådgivnings (PPR) 

samarbejde med skole og SFO om den tidlige, forebyggende indsats i skolernes 

kompetencecentre mv.  

9.10 – 9.30 Orientering ved Fagchef Henriette Becker-Christensen om Børne-familieafdelingens opgaver 

og samarbejde mellem skolerne og forvaltningen om børnesager. 

9.30 – 9.50 Orientering ved Konsulent Jens Ansbjerg om SSP (skole – social – politi) arbejdets 

organisering og samarbejdsflader. 

9.50 – 10.05 Vi kører fra Kilden til Naturskolen, Voldgaden 21 D 

10.05 – 10.50 Leder af Naturskolen, Jan Madsen orienterer om Naturskolen og præsenterer eksempler på 

undervisningsforløb. 

10.50 – 11.05 Vi kører fra Naturskolen til Middelalderlandsbyen, Nybovej 11 

11.05 – 12.35 Leder af Middelalderlandsbyen Tonny Soltau og lærer Niels Jelsbak orienterer om 

Middelalderlandsbyens undervisningsforløb. Ca. kl. 12.00 serveres frokost. 

12.35 – 12.50 Vi kører fra Middelalderlandsbyen til Kulturhuset Brønden, Brøndby Strand Centrum. 

12.50– 13.10 Orientering om Kulturhusenes tilbud til skoler og SFO ved kulturmedarbejder. 

13.10 – 13.35 Afrunding af dagens program ved direktør for Børne- Kultur- og Idrætsforvaltningen Helge 

Skramsø 

13.35 – 13.45 Kørsel 

13.45 – 14.45 Afslutning i henholdsvis Brøndby Lærerforening og BUPL for de deltagende lærere og 

pædagoger, hvor foreningen orienterer om løn, arbejdstid mm. 


