
Program til Gefion Gymnasiums sommeruniversitet 2021
Adresse: Konventum Erling Jensens Vej 1, 3000 Helsingør

Tirsdag d. 10. august
08.00: Afgang med bus fra Gefion Gymnasium til Konventum i Helsingør

09.00: Kaffe/the og brød på Konventum

09.15-09.45: Velkomst v. Birgitte Vedersø og Pædagogisk Udvalg

09.45-11.30: Medarbejdertrivsel og forebyggelse af stress v. SU og erhvervspsykolog Lill
Palmblad
● Hvad er stress?
● Vægten - faktorer i udvikling af  stress

11.30-12.30: Frokost

12.30-15.20: Medarbejdertrivsel og forebyggelse af stress v. SU og erhvervspsykolog Lill
Palmblad
● Stresstrappen - Hvad kan man se efter?
● Iglo - flere niveauer i spil
● Hvad kan I gøre?
● Refleksion på dagen og afrunding

15:20-16:00: Afrunding

16.00-18.30: Fri leg og kollegialt samvær. Der er fx mulighed for at gå til stranden og tage et
dyk i Øresund, låne cykler, lave en omgang skovfitness, spille petanque, billard
eller volleybold. Du kan læse en bog, tage dit kreaprojekt med, sove eller snakke
eller….

18.30: Middag

20.30-: Underholdning og kaffe

Efter underholdning: Kollegial hygge



Onsdag d. 11. august

07.00-9.00: Morgenmad

09.00-9.30: Oplæg ved pædagogikumkandidater: Multimodale elevproduktioner

Astrid Uldall-Hansen: "Vejledning i multimodale elevproduktioner - en
undersøgelse af  det tværfaglige forløb Demokrati påmuseum mellem Tysk og
Historie".

Christina Winkel Donskov: "Multimodale elevproduktioner som læremiddel i et
stemmedannelsesforløb".

9.30-9.45: Hvorfor har vi studieretningsteams på Gefion Gymnasium? v. Birgitte Vedersø

9.45-11.45: Det gode teamsamarbejde v. Pernille Hedegaard Bøgh og Ditte Gøricke Jensen
fra LINK
● Møder – metoder, der skaber mening og handling
● Kommunikation – metoder til dialog

11.45-12.45: Frokost

12.45-13.45: Det gode teamsamarbejde v. LINK
● Samarbejde i studieretningsteams – hvordan vil vi arbejde, hvad vil vi med

teamet, og hvad kan vi bruge hinanden til?

13.45-14.30: Afrunding og evaluering v. Birgitte Vedersø og v. Pædagogisk udvalg

14.40: Afgang mod Gefion Gymnasium med bus

Øvrige informationer
Spørgsmål: Kontakt Louise (LWE)

Adgang til værelser: Nøgler kan hentes i receptionen fra kl. 14

Om oplægsholderne:

Om Lill Palmblad
Lill Palmblad er erhvervspsykolog, cand.psych.aut. og har siden 2003 arbejdet i og for
organisationer med fokus på at fremme og sikre menneskers mulighed for at arbejde, præstere og
trives - sammen. Hun er passioneret på vegne af  arbejdsmiljøetog kendt for at holde fanen højt



for faglighed, ordentlighed og samarbejde på tværs af  hierarki, fag og interesser. Hendes specialer
dækker komplekse arbejdsmiljøsager, ledelse og ledertrivsel, organisationers interne
arbejdsmiljøarbejde, samt forebyggelse og håndtering af  stress på både organisatorisk og
individuelt niveau.
Lill har 10 år som leder i bagagen, som supplerer hendes faglige forståelse af  ledelse med solid
førstehåndserfaring. Fra sin tid som chef  i Arbejdstilsynethar hun desuden indsigt i en bred vifte
af  brancher og deres særlige udfordringer. Hun samarbejdermed flere af  de førende danske
eksperter indenfor stress i arbejdslivet, har været ekstern lektor ved Københavns Universitet,
Institut for Psykologi, og fungerer som coach og supervisor for ledere, specialister og andre
psykologer. Lill har i 8 år været chef  for ArbejdstilsynetsTask Force for Psykisk Arbejdsmiljø.

Om Link
Ditte Gøricke Jensen og Pernille Hedegaard Bøgh driver sammen Link , der har eksisteret
siden 2008, hvor vi har arbejdet med elever, klasser og lærere på diverse
ungdomsuddannelser i forhold til kommunikation, samarbejde og konflikthåndtering.
Vi arbejder praktisk med øvelser og metoder, som giver deltagerne mulighed for at mærke
betydningen og effekten af  god kommunikation, godt samarbejde og god trivsel. Vores arbejde
med klassekultur og -ledelse handler blandt andet om relationer, gruppedynamikker samt
organisering af  undervisning og samarbejde. Forfattere til bøgerne God klasserumsledelse og
Tryk på kontakten - god klassekultur i virtuel undervisning.


