Landsleiðaradagurin 18’
7. september í Norðurlandahúsinum

Deepwork - Hvat virði hevur námsfrøði? - Aftur til røturnar

Skrá fyri dagin
9.00-9.50

Innskriving og morgunmatur

9.50-10.00

Forkvinnan bjóðar vælkomin

10.00-12.00

Katrin Kallsberg tosar um evnið: Deepwork

12.00-13.00

Hotel Føroyar borðreiður við miðmála

13.00-13.45

Marna Jacobsen tosar um evnið: Hvat virði hevur námsfrøði ?

13.45-14.00

Steðgur

14- 14.45

Maibritt Højgaard tosar um evnið: Aftur til røturnar, ja tað snýr seg um relatiónir

15-15.30

Steðgur

15.30 -17.00 Maibritt Højgaard heldur fram við evninum: Aftur til røturnar, ja tað snýr seg um relatiónir
17.00-18.00

Matstovan Smakka borðreiður við tapas - Kata framførir nøkur løg

18.00

Dagurin endar

Katrin Kallsberg

Maibritt Højgaard

Marna K. Jacobsen

Mamma, lækni og politikari.

Organisatiónssálarfrøðingur og
ráðgevur um strategi, samskifti og
samstarv.

(Kvinnufelagasamskipan Føroya) –
forkvinna, forkvinna í Demokratia,
útbúgvin cand.phil í
norðurlendskum máli, bókmentum
og námsfrøði og starvast sum
ritstjóri á Bókadeild Føroya
Lærarafelags.

”Tað hevur mangan undrað meg,
hvussu arbeiðsdagurin hjá nógvum
okkara er tilrættislagdur og hvussu
óteljandi avbrótingar krevja svar her
og nú. Samstundis sum flestu okkara
eru sett í starv fyri okkara servitan,
sum hevur kravt djúptøkið arbeiði at
fáa, er stórur partur av
arbeiðsdegnum fyltur við
uppgávum, sum lítið hava við
okkara servitan at gera.”

Aftur til røturnar – ja tað snýr seg um
relatiónir
”Vit vita at relatiónir og samskifti –
bæði við og uttan orð, er avgerandi
fyri úrslit, trivnað og samtarv. Tað vit
ikki altíð vita er HVAT riggar og HVÍ
tað riggar og sum leiðarar hava vit
tørv á grundfestari vitan um hvat
darvar og fremur, so vit leiða væl.”

Marna er nevndarlimur í
Málráðnum, Orðabókagrunninum
og Felagnum Krígssavnið.
Marna stríðist fyri javnrættindum
og fría orðinum.

Sniðgeving - Edward av Kák

Fyrilesturin er um djúptøkið arbeiði
(deep work) og hvønn týðning hetta
hevur fyri at gera kvalitetsarbeiði.
Man nemur eisini við fleiri av
forðingunum, sum dagligdagurin á
arbeiðsplássinum hevur við sær í
mun til djúptøkið arbeiði.

Tilmeldingin fer fram á tilmelding.fo - leinkjan er at finna á www.pedagogfelag.fo, viðmerkjast skal navn og arbeiðspláss.

Kostnaður: 2.000,00 kr.
Leiðararáðið

leidarin@pedagogfelag.fo

Tlf. 287574

