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Arrangementer og vidensdeling
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Hvorfor overhovedet bruge tid på at tage på kursus i fsb? I fsb vil vi med vores
kurser og arrangementer gerne støtte op om beboerdemokratiet og det at være
både aktiv beboer og aktiv i afdelingsbestyrelsen.
Beboerdemokratiet er hele omdrejningspunktet for, at vi kan have et godt sted
at bo. Det kræver en velfungerende afdelingsbestyrelse og nogle engagerede
beboere at få hjulene til at dreje i løbet af året – både når der skal laves budget og
regnskab, når der skal holdes afdelingsmøde, og når referaterne skal skrives på
afdelingsbestyrelses- og udvalgsmøder.
Alt det kan du lære noget om på vores kurser. Du kan få mulighed for at diskutere det med beboere fra andre afdelinger i fsb, du kan få støtte og rådgivning fra
dygtige oplægsholdere, og du kan få konkrete fakta og gode hjælpemidler til dit
arbejde.
Lige nu sidder du med fsb’s kursuskatalog for 2011-2012. Meld dig til, og giv dig
selv chancen for at blive klogere på beboerdemokratiet i praksis.
Vel mødt!
Birthe Qasem
Formand for fsb
bq@get2net.dk
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Tilbud beboervalgte

Rådighedsbeløb og aktivitetsmidler
– hvordan fungerer det?

Fraflytning i afdelingen
– A- og B-ordninger

Hvad dækker det over, og hvordan holder vi styr på det? Gennem praktiske eksempler fra det
virkelige liv arbejder vi på kurset med afdelingens rådighedsbeløb og aktivitetsmidler. Hvordan
fakturerer man? Hvordan med budgettet? Og hvad med regnskabet? Som noget nyt inddrager vi
brugen af regneark i kurset.

På kurset får du beskrevet og gennemgået de to ordninger: A-ordning (med og uden NI) og
B-ordning. Vi diskuterer fordele og ulemper ved de to ordninger og kommer ind på, hvordan
afdelingen eventuelt kan skifte fra den ene til den anden. Også vedligeholdelsesreglementet
kommer vi omkring denne aften.

Målgruppe

INFO
Beboervalgte, som har særlig interesse i økonomi, tal og regnskab

Tid	Kurset bliver holdt to gange:
Tirsdag d. 8. november 2011 kl. 17.00-20.00 og
mandag d. 16. januar 2012 kl. 17.00-20.00
Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Underviser

Ulla Andersen, sekretær i fsb

Målgruppe

Beboervalgte

Tid

Torsdag d. 15. marts 2012 kl. 17.00-20.00

Sted

Bispeparkens beboerlokale, Bispeparken 17 B, 2400 København NV

Underviser

Kasper Nørballe, driftschef i fsb

Tilmeldingsfrist Torsdag d. 1. marts 2012

Tilmeldingsfrist Hhv. tirsdag d. 25. oktober 2011 og fredag d. 6. januar 2012

Ønske: Aktive beboere i afdelingen!

10-årsplaner for vedligeholdelse
– hvem vedkommer det?

Det kan være svært at engagere og involvere beboerne i boligområdet. Her tænker vi ikke kun
på bestyrelsesarbejdet, men også på aktiviteter, udvalgsarbejde og på afdelingsmødet, hvor
beslutningerne tages. Alle er travlt optaget af arbejde, familie og fritidsaktiviteter – så hvordan
får vi flere til også at være aktive i boligområdet?

En boligafdeling må ikke stå og forfalde. Det er
vores fælles ansvar, at det ikke sker. Er badeværelserne i
orden, ser murværket ok ud, er taget tæt, og er der penge
nok til at holde afdelingen ved lige? Hvordan sikrer vi det?

Kurset sætter fokus på den udfordring gennem tre forskellige temaer, nemlig:
• Det gode afdelingsmøde
• Udvikling af beboerdemokratiet
• Trivsel i afdelingen

På kurset får du indsigt i, hvordan bygningsgennemgang
og 10-årsplaner udformes og fungerer.

Målgruppe

Beboervalgte

Målgruppe

Beboervalgte

Tid

Onsdag d. 30. november 2011 kl. 16.30-21.00

Tid

Onsdag d. 29. februar 2012 kl. 17.00-20.00

Sted

Klerkegårdens beboerlokale, Tingskrivervej 5 A, 2400 København NV

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Kursusleder

Preben Jørgensen, konsulent i Boligselskabernes Landsforening

Underviser

Michael Riis Nyrand, driftschef i fsb

Tilmeldingsfrist Mandag d. 31. oktober 2011

Tilmeldingsfrist Onsdag d. 15. februar 2012
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Ny i afdelingsbestyrelsen
– aftenarrangement
En aften for dig, der er ny i afdelingsbestyrelsen! Med afsæt i konkrete cases gennemgår og
diskuterer vi nogle af de problemstillinger, du vil støde på som beboervalgt.
Få svar på dine spørgsmål og hør mere om, hvad fx vedtægter, fsb’s struktur, afdelingsmødet og
bygningsgennemgang dækker over. Også samarbejdet mellem beboervalgte og fsb’s administration, årets gang i bestyrelsesarbejdet og andre relevante emner tager vi fat i.

Målgruppe

Nye beboervalgte og erfarne beboervalgte, som gerne vil opdateres

Tid	Arrangementet bliver holdt to gange:
Torsdag d. 13. oktober 2011 kl. 17.00-20.00 og
mandag d. 19. marts 2012 kl. 17.00-20.00
Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Kursusleder

Birthe Qasem, formand for fsb, og Jeannette P. T. Schüler, områdechef i fsb

Tilmeldingsfrist Hhv. fredag d. 30. september 2011 og mandag d. 5. marts 2012

Ny i afdelingsbestyrelsen
– weekendkursus
På kurset bliver der oplæg og debat om de opgaver og udfordringer, som du møder gennem
arbejdet i afdelingsbestyrelsen. Og da vi har en hel weekend til rådighed, bliver der lejlighed til at
gå i dybden med emnerne her.
Som deltager får du mulighed for at arbejde med konkrete sager hentet fra virkeligheden. Du får
også god indsigt i, hvordan fsb er opbygget, hvordan den demokratiske proces ruller, og hvordan
samarbejdet med administrationen fungerer.
Målgruppe

Nye beboervalgte og erfarne beboervalgte, som gerne vil opdateres

Tid

Weekenden d. 5.-6. november 2011 (lørdag morgen til søndag middag)

Sted

Schæffergården, Jægersborg Allé 166, 2820 Gentofte

Undervisere

J ohnny Petersen, driftschef i fsb, Ib Sørensen, medlem af organisationsbestyrelsen, og Steen Søndergård, medlem af organisationsbestyrelsen

Kursusleder

Eva Raabyemagle Nielsen, uddannelseskonsulent i fsb

Tilmeldingsfrist Fredag d. 7. oktober 2011

Informationsmøde for nye beboere
Er du ny beboer i fsb? Informationsmødet giver dig indblik i fsb’s opbygning – hvordan er organisationen fx skruet sammen politisk, og hvordan kan du som beboer få indflydelse på dit
boligområde? På mødet bliver der også mulighed for at stille spørgsmål til alt omkring ejendomskontorets funktion og den hjælp, du kan få her.

Målgruppe

Nye beboere

Tid og sted

Der bliver tre informationsmøder:

	Tirsdag d. 25. oktober 2011 kl. 17.00-19.00
Husumgårds fælleshus, Gadelandet 8, 2700 Brønshøj
Mandag d. 27. februar 2012 kl. 15.00-17.00
Bispeparkens beboerlokale, Bispeparken 17 B, 2400 København NV
	Onsdag d. 13. juni 2012 kl. 19.00-21.00
	Fælledhavens beboerlokale, Tom Kristensens Vej 14, 7.,
nr. 707, 2300 København S
Oplægsholdere Bo Langgaard, sekretær i fsb, og
Steen Søndergård, medlem af organisationsbestyrelsen
Tilmeldingsfrist Hhv. torsdag d. 13. oktober 2011, mandag d. 13. februar 2012
og onsdag d. 30. maj 2012

Hvad går din husleje egentlig til?
Måske sidder du som beboer og tænker: gu’ ved, hvad alle de penge går til, som jeg
betaler i husleje hver måned. Kan det virkelig være så dyrt at bo i en almindelig, hyggelig
lejlighed? Cafémødet her er en god mulighed for at høre mere om, hvad huslejen egentlig går til!
Som deltager får du fornemmelse for, hvordan afdelingens budget er skruet sammen
– vi leger lidt med det, så tal og udgifter bliver til at forstå og overskue.

Målgruppe

Alle dem, der gerne vil vide, hvad huslejen faktisk går til

Tid	Torsdag d. 2. februar 2012 kl. 19.00-21.00
Sted	Rådhuspladsen, 1550 København V
Oplægsholder

Lars Nørgaard, driftschef i fsb

Tilmeldingsfrist	Torsdag d. 19. januar 2012
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Hvordan bliver en idé
til et projekt?

Ta’ hånd om din nabo, hvis uheldet er ude
– førstehjælpskursus

Uanset om man bare bor i afdelingen, er aktiv i udvalg og ak
tiviteter eller sidder med i afdelingsbestyrelsen, så opstår der
altid gode idéer, når mennesker mødes og snakker sammen.
Men så kommer problemet – hvordan får vi omsat vores ideer
til praksis; til et projekt, som vi og andre kan få glæde af?

Næsten alle kommer på et eller andet tidspunkt ud for en situation, hvor et andet menneske
kommer til skade og trænger til hjælp. Det kan være på legepladsen, i vaskekælderen eller i
supermarkedet.

På workshoppen arbejder vi med konkrete idéer fra deltagerne,
og vi får redskaber til, hvordan vi kommer videre. Kræver projekt
et fx penge, så ser vi på, hvordan man søger fonde eller puljer.

Målgruppe

Alle beboere, som tænker kreativt og sidder
med gode idéer, de gerne vil have ført ud i livet

Tid

Lørdag d. 10. marts 2012 kl. 10.00-16.00

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Underviser

Aviaja Julie Sigsgaard, udviklingskoordinator
i fsb i Beboerprojekt Bispebjerg

Tilmeldingsfrist Mandag d. 20. februar 2012

Brug en hjertestarter
– det kan redde liv
Hvordan fungerer en hjertestarter? Få svaret på kurset her, og lær at bruge hjertestarteren i
praksis. Vi kan alle komme ud for, at en person i vores nærhed falder om eller bliver dårlig.
Kurset i brug af hjertestarter giver dig en ballast i at yde førstehjælp, hvis situationen opstår.

Målgruppe

Alle beboere

Tid

Tirsdag d. 31. januar 2012 kl. 9.00-16.00

Sted

Falck i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg

Underviser

Ib Olsen, ambulanceredder i Falck

Deltagerantal

Max 12

Tilmeldingsfrist Mandag d. 16. januar 2012

På kurset lærer du at yde helt basal førstehjælp. Din hjælp kan være den forskel, der redder
andres liv!

Målgruppe

Alle beboere

Tid

Onsdag d. 26. oktober 2011 kl. 9.00-16.00

Sted

Falck i Gladsaxe, Vandtårnsvej 59, 2860 Søborg

Underviser

Ib Olsen, ambulanceredder i Falck

Deltagerantal

Max 12

Tilmeldingsfrist Mandag d. 10. oktober 2011
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Tryghed i dit boligområde?
Hvordan spiller de fysiske rammer ind?
Arrangementet henvender sig til dig, der er træt af den irriterende kriminalitet i dit boligområde.
Kriminalitet, som gør hverdagen sur for mange mennesker og skaber utryghed.
Vi prøver at afdække årsager og løsningsmuligheder i form af forebyggende arbejde – og vi vil
sammen med Poul Ørum fra Willis debattere og diskutere forskellige handlemuligheder.

Målgruppe

Beboere, beboervalgte og medarbejdere i fsb

Tid

Onsdag d. 8. februar 2012 kl. 19.00-21.00

Sted	Ågårdens beboerlokale, Jægergade 10 A (gennem porten),
2200 København N
Oplægsholder

Poul Ørum, Willis

Tilmeldingsfrist Tirsdag d. 24. januar 2012

Referatskrivning – det kan være lidt af en udfordring!
Referater har vi brug for mange steder i hverdagen. Vi er nødt til at have et stykke papir, som dokumenterer, hvad vi har snakket om, og hvad vi har besluttet. I forhold til beboerdemokratiet er
det ikke blot en mulighed, men en lovbestemt pligt, at referater er tilgængelige for de andre beboere.
Workshoppen giver dig redskaber til at skrive gode referater, ligesom vi også debatterer, hvad et
godt referat egentlig er.
OBS! Kurset foregår over to gange, og det er en betingelse, at du kan deltage begge dage.

Målgruppe	Alle beboere, der har interesse i eller behov for at vide noget om
referatskrivning
Tid	Torsdag d. 17. og mandag d. 28. november 2011,
begge dage kl. 16.30-20.00
Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Underviser	Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen,
selvstændige konsulenter i firmaet Sprogkontoret
Tilmeldingsfrist Onsdag d. 2. november 2011
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Kender du fsb og de mange muligheder,
der er i din boligafdeling?

Endnu længere ud over rampen
– mundtlig formidling for ”lidt øvede”

Som deltager i arrangementet får du indblik i, hvordan fsb er organiseret. Det er et tilbud til dig,
der gerne vil vide, hvilke muligheder der er for at få indflydelse gennem udvalg, afdelingsbestyrelse og repræsentantskab.

På workshoppen vil vi med afsæt i opgaver og nye redskaber træne i argumentationsformer,
taleteknik, personlig fremtræden med mere. Workshoppen henvender sig til dig, der gerne vil
være endnu bedre til at sætte ordene sammen og blive hørt.

Vi ser bl.a. også nærmere på afdelingsmødets funktion, muligheden for at få assistance fra
ejendomskontoret og fsb’s mange kursustilbud.
Målgruppe

Workshoppen henvender sig til dig,
der har overvundet den første angst for at tage ordet

Målgruppe	Alle beboere, men primært henvendt til dig,
der har boet nogle år i fsb

Tid

Lørdag d. 25. februar 2012 kl. 9.00-17.00

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Tid	Arrangementet bliver holdt to gange:

Underviser

Preben Thisgaard, konsulent

	Mandag d. 14. november 2011 kl. 17.00-19.00
	Nordhavnsgårdens beboerlokale, Herninggade 2, 2100 København Ø

Tilmeldingsfrist Fredag d. 10. februar 2012

	Tirsdag d. 24. april 2012 kl. 19.00-21.00
	Klokkergårdens beboerlokale, Birkedommervej 70, 2400 København NV
Oplægsholdere Bo Langgaard, sekretær i fsb, og Steen Søndergaard,
medlem af organisationsbestyrelsen
Tilmeldingsfrist Hhv. mandag d. 31. oktober 2011 og tirsdag d. 10. april 2012

Ud over rampen
– mundtlig formidling for ”begyndere”
Sidder du og gemmer dig på møder, fordi du ikke rigtig ved, hvordan du skal få tingene sagt
– og synes du, der er rigtig langt op til talerstolen, så er denne workshop lige noget for dig!
Her arbejder vi med at blive mere sikre i at tage ordet, både i små og større forsamlinger. Og vi
træner i at strukturere vores oplæg, så budskabet kommer frem på en god og forståelig måde.

Målgruppe	Alle beboere
Tid

 eekenden d. 28.-29. januar 2012.
W
Lørdag kl. 9.00-17.00 og søndag kl. 9.00-12.30

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Underviser

Preben Thisgaard, konsulent

Tilmeldingsfrist Fredag d. 13. januar 2012
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Gode, konstruktive møder
– det er ikke altid lige let!
Vi bruger meget tid på møder, både på arbejde og i fritiden. På kurset ser vi på, hvordan møder
bliver så effektive og konstruktive som muligt. Hvem leder mødet og hvordan? Hvordan sikrer
vi en positiv stemning, og hvordan får vi taget de nødvendige beslutninger? Og hvad er et godt
møde egentlig?

Oplev Københavns Rådhus indefra
Arrangementet starter i fsb, hvor du får et indtryk af samarbejdet mellem Københavns Kommune og fsb.
Bagefter er der rundvisning på Københavns Rådhus. Vi hører om arbejdet på Rådhuset, borger
repræsentationen og de demokratiske processer. Der bliver også lejlighed til at smage de
kendte rådhuspandekager.

Målgruppe	Alle beboere

Målgruppe	Alle beboere

Tid	Torsdag d. 24. november 2011 kl. 16.30-20.00

Tid	Tirsdag d. 21. februar 2012 kl. 16.00-18.30

Sted

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

fsb, Rådhuspladsen 59, 1550 København V og Københavns Rådhus

Underviser	Preben Thisgaard, konsulent

Oplægsholder	Bjarne Larsson, adm. direktør i fsb, og en guide fra Københavns Rådhus

Tilmeldingsfrist Onsdag d. 9. november 2011

Deltagerantal

Max 28

Tilmeldingsfrist Mandag d. 6. februar 2012

Netværksmøde for dig, som har rundet pensionsalderen
En moden alder kræver også modne overvejelser! Har du rundet de 65 eller er godt på vej, så
byder tilværelsen måske på nye muligheder, udfordringer og spørgsmål.
- Skal jeg blive i min nuværende lejlighed, savner jeg en elevator, har jeg brug for hjælp til at
gøre rent, og hvordan har jeg det med at gå ud om aftenen?
På cafémødet snakker vi om aktuelle emner, og vi inviterer en aktuel person til at indlede debatten.

Målgruppe	Alle beboere omkring eller over 65 år
– både fra fsb’s ældreboliger og familieboliger
Tid	Torsdag d. 29. marts 2012 kl. 14.00-16.30
Sted

Leifgårdens beboerlokale, Leifsgade 24, 1., 2300 København S

Mødeleder	Eva Raabyemagle Nielsen, uddannelseskonsulent i fsb
Tilmeldingsfrist Onsdag d. 14. marts 2012
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Nytænkning i boligkvarterer
– lad dig inspirere!
Tag med på en guidet tur til Malmø og få indblik i, hvordan man har formået at vende udviklingen i et boligområde til at være både grønt, attraktivt og velfungerende. Vi besøger bydelen
Augustenborg i Malmø, der i 1998 startede en gennemgribende renovering under tilnavnet
”Eko-staden”. Det er et eksempel på holistisk bæredygtig byfornyelse med grønne tage og
regnvandskanaler. De mange tiltag har bl.a. betydet, at det er lykkedes at bremse fraflytningen
fra området.

Målgruppe

Alle beboere

Tid

Lørdag d. 9. juni 2012 kl. 10.00-17.00

Sted

Bustur til Malmø. Afgang fra Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Guide

Louise Lundberg, Greenroof

Deltagerantal

Max 20

Tilmeldingsfrist Mandag d. 21. maj 2012

Hvordan ser de andre afdelinger i fsb mon ud?

Cykeltur – den grønne rute gennem København

På denne rundtur får du som deltager mulighed for at se et udsnit af fsb’s mange afdelinger i
Københavnsområdet og på Amager. Og der, hvor det kan lade sig gøre, vil der være mulighed for
at komme ind og se enkelte tomme lejligheder. På turen hører vi også om fsb’s arkitektur.

Tag med på en guidet cykeltur på den grønne cykelrute gennem København. Undervejs fortæller
vores guide om arkitektur, den grønne rute, trafikløsninger og lignende. Vi gør også holdt ved fsbafdeinger nær den grønne rute. Der bliver et stop med sandwich og drikkelse.
OBS! Du skal selv medbringe cykel og vand til at slukke tørsten undervejs.

Målgruppe

Alle beboere

Målgruppe

Alle beboere

Tid

Lørdag d. 24. marts 2012 kl. 10.00-16.00

Tid

Onsdag d. 30. maj 2012 kl. 16.00-20.00

Sted

Bustur rundt i København. Afgang fra Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Guide

Henrik Juul Nielsen, driftschef i fsb, og Susanne Albæk,
arkitekt og projektleder i fsb

Startsted
Mastekranen, Hvidovre Havn, nærmeste S-station er Åmarken.
	Vi slutter ved Svanemøllen Station.

Tilmeldingsfrist Fredag d. 9. marts 2012

Guide

Niels Stockmarr, konsulent

Tilmeldingsfrist Mandag d. 14. maj 2012

18 Tilbud alle beboere

Tilbud alle beboere

Hvor skal du bo, når du flytter hjemmefra
eller er færdiguddannet?

Fotomaraton
– fsb fanget gennem din kameralinse

På et tidspunkt skal du flytte hjemmefra eller ud af ungdomsboligen. På denne guidede rundtur
blandt fsb’s mange forskellige afdelinger og lejlighedstyper får du en fornemmelse af, hvilke
muligheder der er for at vælge bolig i fsb. Der vil samtidig være mulighed for at høre om ventelis
ter, husleje med mere.

Invitation til fotorejse over en weekend i nogle af fsb’s mange afdelinger! Vi lader os inspirere af
hverdagens gode og positive situationer der, hvor vi bor. Og vi prøver at se og fastholde fsb med
nye øjne. I løbet af weekenden fotograferer vi steder, situationer, personer eller andet. Vi fanger
nuancerne fra hverdagen og udstiller sidst i weekenden ved en fernisering, hvor alle er inviteret!
Du kan anvende dit eget kamera, men hvis du ikke har et, så stiller fsb kamera til rådighed.

Målgruppe	Unge i fsb – både fra ungdomsboliger og familieboliger

Målgruppe

Alle beboere

Tid	Lørdag d. 14. april 2012 kl. 10.00-16.00

Tid

Weekenden d. 21.-22. april 2012. Begge dage kl. 10.00-17.00

Sted

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V – og rundt i fsb’s afdelinger

Bustur rundt i København. Afgang fra Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Turleder	Henrik Juul Nielsen, driftschef i fsb, samt Margaret Rose Jensen
og Anita Dent Schultz, medarbejdere i fsb kundeservice

Arrangements- Niels Stockmarr, konsulent, og Helle Sinding-Jensen,
ledere
udviklings- og kommunikationschef i fsb

Tilmeldingsfrist Fredag d. 30. marts 2012

Tilmeldingsfrist Fredag d. 30. marts 2012

Ung i fsb?
sæt spot på fsb’s medier og information
Invitation til unge i fsb! Sammen med kommunikationsmedarbejderne i fsb arbejder vi gennem en intens weekend med artikler, foto, hjemmeside, facebook og lignende. Giv fx dit bud på
et nummer af bladet fsb beboeren under temaet ”ung i fsb”. Det, vi vælger at arbejde med, skal
gøres færdigt over weekenden, og planen er, at resultatet skal anvendes i praksis.

Målgruppe

Unge i fsb

Tid

Weekenden d. 25.-26.-27. november 2011 (uden overnatning)

Sted

Rådhuspladsen 59, 1550 København V

Undervisere

Tina Foldberg Andersen, kommunikationskonsulent i fsb, og
Helle Sinding-Jensen, udviklings- og kommunikationschef i fsb

Tilmeldingsfrist Fredag d. 4. november 2011
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20 Praktiske oplysninger
Ja tak
– jeg tilmelder mig kursus...
Praktiske oplysninger
Tilmelding
Tilmelding sker til kursussekretær Tine Friis på e-mail: kurser@fsb.dk eller via de
kuponer, som du finder her i kataloget. Du kan også tilmelde dig via fsb’s hjemmeside: www.fsb.dk.
Hvis du er medlem af en afdelingsbestyrelse, går du ind på hjemmesiden under
’beboervalgt’. Kig under menupunktet ’kurser og arrangementer’, og tilmeld dig
her. Hvis du er beboer, kigger du under ’beboer’ og derefter ’kurser og arrangementer’, hvor du kan tilmelde dig.
Hvis din afdeling er med i fsb’s kursusfond, skal du ikke betale for at deltage i fsb’s
kurser og arrangementer. Du kan se på hjemmesiden www.fsb.dk, om din afdeling
er med i kursusfonden.

Kursustitel
Navn
Adresse
Postnr. / By
Telefon
E-mail
Afdeling

Hvis du ønsker at deltage i et kursus, og din afdeling ikke er med i kursusfonden,
så koster det følgende at deltage:
- Eftermiddags/aftenkursus 700 kr.
- Heldagskursus 1500 kr.
- Weekendkursus med overnatning 2500 kr. + kostpris
(overnatning m.m. ca. 2700 kr.)
Afbud
Afbud skal meldes i god tid. Vær opmærksom på, at du ved udeblivelse eller afbud
senere end tre dage før arrangementet vil få en regning.
Andre ønsker?
Hvis du har brug for at høre mere om kurser og arrangementer – eller er der
behov for et kursus, som bliver skræddersyet til din afdelingsbestyrelse, så kontakt
uddannelseskonsulent:
Eva Raabyemagle Nielsen
Mail: ern@fsb.dk
Tlf. 3376 8305
Spørgsmål?
Ring til kursussekretær Tine Friis på tlf. 3376 8386.

Ja tak
– jeg tilmelder mig kursus...
Kursustitel
Navn
Adresse
Postnr. / By
Telefon
E-mail
Afdeling

Temamøder

Rådhuspladsen 59
1550 København V

Udover de arrangementer, som du finder her i kataloget, holder fsb en række
temamøder. På møderne tager vi afsæt i aktuelle temaer og åbner mulighed for
debat omkring og indsigt i relevante emner. Vi inviterer spændende og aktuelle
oplægsholdere, som kan perspektivere dagens emne og bidrage til en konstruktiv debat.
Hold øje med www.fsb.dk, hvor temamøderne løbende annonceres.

fsb
+++ 3568 +++
1782 København V

Rådhuspladsen 59
1550 København V

fsb
+++ 3568 +++
1782 København V

Arrangementer
Cafémøder
Vidensdeling
Workshops
Kurser
Debat
Netværk
Ture
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