Kommunepakker på
Danmarks Læringsfestival
Den 6. og 7. marts 2018, Bella Center, København

Danmarks Læringsfestival tilbyder i 2018 kommunepakker, der er et særligt tilbud for
kommuner, som tilmelder mere end 20 medarbejdere og ledere fra 0-18-års-området.
Med en kommunepakke danner kommunens strategiske fokus rammen for konferencen. Dermed er en kommunepakke en mulighed for at optimere kommunens udbytte af
deltagelse på Danmarks Læringsfestival

Pris for deltagelse i konferencen med
forplejning og adgang til alt:

Indhold i kommunepakken

Husk, at kommunen får rabat efter
antal deltagere:

Deltagere fra kommuner tilmeldt kommunepakken har, som andre konferencedeltagere,
mulighed for at deltage i hele konferenceprogrammet, udstillingen og de gratis oplæg.
Det særlige ved kommunepakken er mulighed for:
•

Interne strategioplæg

•

Deltagelse i planlagte kommunesessioner med opfølgning

•

At arrangere tværkommunale sessioner

- Én dag 1.500,- ex moms
- Begge dage 2.500,- ex moms

20-49 personer = 20 % rabat
Over 50 personer = 35 % rabat
Kontakt Nicoline Harreskov for yderligere information om kommunepakkerne på nh@stil.dk eller 41 20 93 05.

De interne strategioplæg er jeres mulighed som kommune for at rammesætte dagen for
jeres medarbejdere og ledere. Efter aftale får I stillet et lokale til rådighed til et oplæg, I
selv arrangerer.

Vil du vide mere om kommune- og
myndighedsområdet i udstillingen?
lk@lisbethkjaer.dk

I samarbejde med UVM’s læringskonsulentkorps og udvalgte oplægsholdere fra konferencen tilbydes kommunerne deltagelse i planlagte kommunesessioner. Hver af de to
konferencedage vil der være tilbud om forskellige sessioner, som er arrangeret særligt
for kommunepakkedeltagere med henblik på, at de kan diskutere emnerne i forhold til
egen praksis. Nogle af disse sessioner vil være deciderede workshops, mens andre vil
være inddragende oplæg.

Find mere information om Danmarks
Læringsfestival og tilmeld jer fra den
1/12 2017 på:
www.Danmarkslæringsfestival.dk

Kommuner, som har et ønske om at mødes og diskutere særlige emner, kan, efter aftale,
arrangere egne tværkommunale sessioner.

Kommunens engagement
De deltagende kommuner er selv ansvarlige for at udfylde strategioplæg og arrangere
tværkommunale oplæg.
STIL stiller en medarbejder til rådighed, som koordinerer de forskellige ønsker fra kommunerne og sparrer om deltagelse i det øvrige program.
Det forventes, at hver kommune, der benytter kommunepakketilbuddet, har en kontaktperson, som STIL kan koordinere med i forhold til det endelige program.
Kontakt os snarest muligt og frem til ultimo januar 2018. Der tages dog forbehold for, at
stor efterspørgsel kan føre til tidlig lukning af tilbuddet.

Skal din kommune også have en stand på udstillingen?
På Danmarks Læringsfestival 2018 vil der som noget nyt være et kommune- og myndighedsområde i udstillingen. Her kan I vise, hvad jeres kommune arbejder med, og hvilke
visioner I har. Hvis I ønsker at være en del af både udstillingen og kommunepakken,
kan I få to ekstra konferencebilletter til begge dage for hver 6m2 stand, I køber. Kontakt
Lisbeth Kjær (se boks) for yderligere oplysninger om kommune- og myndighedsområdet
i udstillingen.

Følg os her:
/danmarkslaeringsfestival
/laerfestdk | #laerfest
/Danmarks Læringsfestival

