
KURSER  FRA LANDSORGANISATIONEN  
2022

Tilmeld dig på lof.dk/lofnet

Hos LOF tilbyder vi kurser til alle

På LOF's sekretariat udbyder vi i løbet af året mange 
kurser. 
Der er kurser lige fra ASA specielt tilrettelagt for 
skoleledere til inspirationskurser til undervisere.

Så hold øje med lof.dk/lofnet, hvor der løbende tilføjes 
nye kurser. 

Del gerne denne folder med alle i din lokale LOF afdeling 
og hjælp os med at nå ud til alle LOF'er. 

LOF - Rustet til fremtiden



LOFs landsorganisations kurser 2022 
Tilmeld dig på lof.dk/lofnet eller ring til tlf. 3321 8680 

Find alle kurser på www.lof.dk/lofnet
Alle webinars afholdes i programmet Teams.  Du behøver ikke 
downloade noget. Bare klik på linket du får tilsendt, så er du på. 

Tilmeld dig de mange spændende kurser og mød en masse 
inspirerende LOF'er og få hovedet fuld af gode idéer.

Temadag om sundhed og samarbejde
d. 2. september på Hotel Vejlefjord, Stouby
Samarbejde med kommuner og patientforeninger har giver LOF en stærk sundhedsprofil.
Vi har udviklet vores eget koncept VANEBRYDERNE. På denne temadag får du inspiration til at 
arbejde i partnerskaber og indsigt i indhold til nye sundhedstilbud. Der vil være et spor for 
undervisere med fagligt inspiration til udvalgte målgruppe som fx personer med overvægt 
og livsstilssygdomme.
Målgruppe: skoleledere, bestyrelsesmedlemmer og undervisere i sundhedstilbud.
Hold øje med uddybende program på lof.dk/lofnet fra ultimo juni.
Tilmeld dig hold 2249 og få et godt indblik i partnerskaber og nye sundhedstilbud.
Pris 575 kr.  støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til folkeoplysning

Webinar - LOF Undervisernet intro og nye tiltag
d. 19. august formiddag og d. 24. august eftermiddag
Hvad kan man egentlig i det nye LOF UnderviserNet og hvordan bruger man det? 
UnderviserNet tilbyder en lang række services, bl.a. Holdoversigt, Deltagerliste, 
Ansættelsesbevis, Send SMS og E-mail. Her kan du lære hvordan du bruger det og hvad nyt der 
er på vej. Målgrupper er brugere af LOF UnderviserNet. 
Tilmeld dig på hold 2235 eller hold 2236 og få bedre overblik i dit LOF underviserliv. 
Pris 100 kr. 

ASA for nye brugere - Genopfrisk
d. 23. august i København og d. 6. september i Trekantsområdet
Har du brug for at lære de basale funktioner i ASA og samspillet med hjemmesiden i et roligt 
tempo. Så er dette kursus noget for dig. Du kan også få genopfrisket viden, som du måske ikke 
har fået brugt. 
Kurset er kun for skoleledere og andre daglige brugere af ASA.
Tilmeld dig på hold 2253 eller hold 2254, og bliv klædt godt på til arbejdet.
Pris 750 kr. 

Webinar - SEO - søgemaskineoptimering
 d. 13. september Online
For begyndere og næsten begyndere
Søgemaskineoptimering er en vigtig del af markedsføringen i LOF. Søgemaskineoptimering 
kaldes også SEO og handler om, at din hjemmeside og dine tilbud bliver synlige, når nye kunder 
søger efter dem via søgemaskinen Google. På kurset får du en introduktion til, hvad SEO er. 
Du lærer, hvordan du ved hjælp af små justeringer på din hjemmeside bliver mere synlig for 
Google og dermed får nye kunder.
Webinaret henvender sig til skoleledere og marketingsansvarlige i LOF
Tilmeld dig på hold 2207, og bliv vist længere oppe på Googles liste end AOF og FOF.
Pris 100 kr. 



LOFs landsorganisations kurser for bestyrelsesmedlemmer 
Tilmeld dig på lof.dk/lofnet elle ring til tlf. 3321 8680 

Find alle kurser på www.lof.dk/lofnet

Vi afholder alle kurser som webinars i programmet Teams. 
Du behøver ikke downloade noget. 
Bare klik på linket du får tilsendt, så er du på. 

ASA efteruddannelse - Trekantsområde og Sjælland
d. 12. oktober og d. 1. december
Du er allerede bekendt med at oprette hold, tilmelde og fakturere i ASA. Dette kursus er til dig, 
der gerne vil vide noget om de seneste opdatering. Derfor opdateres programmet for dette 
kursus 1 måned før, for at gøre det så aktuelt som muligt.
Kurset er kun for skoleledere og andre daglige brugere af ASA.
Tilmeld dig på hold 2252 eller hold 2225 og bliv klædt endnu bedre på til arbejdet.
Pris 750 kr. 

Umbraco og nyhedsbreve 
d. 11. oktober - Trekantsområdet
Hjemmesiden er din vigtigste salgskanal. Så få styr på de grundlæggende funktioner i 
Umbraco og de mere sjældne funktioner. Dit nyhedsbrev til dine deltagere kan noget helt 
særligt. Lær hvordan du skaber godt indhold til dine kursister. Når kurset er færdig er du klar – 
eller næsten klar – til at sende dig næste nyhedsbrev ud.
Kurset henvender sig til skoleledere og administrative medarbejdere i LOF.
Tilmeld dig på hold 2218 og få styr på teknikken
Pris 750 kr. 

Webinar - Business Central introduktion 
Informationsmøde om regnskabsprogrammet i ASA
d. 11. november 2022 og d. 12. januar 2023
Kender I regnskabsprogrammet Business Central? Det er en integreret del af ASA, og derfor 
noget I allerede har adgang til. Der er mange fordele ved at benytte sig af BC, 
bl.a.automatiseringen bagved, når kursister betaler med DanKort. 
Dette webinar er for skoleleder og bogholdere, og andre tal interesserede i LOF.
Tilmeld dig på hold 2237 eller hold 2238 og bliv klogere på mulighederne
Pris 100 kr. 

Temadag om online undervisning i aftenskolen
d. 11. november på Vartov, København
I LOF har vi igennem det seneste år opsamlet og systematiseret erfaringer og viden med online 
undervisning.
Vi har bl.a. gennemført en undersøgelse i samarbejde med LOF Øresund. Vi har udarbejdet 
inspirationsmateriale til online deltagere og samlet best practice anbefalinger til undervisere 
og aftenskoler, som påtænker at igangsætte online forløb.
Dertil har vi også afprøvet nogle hybrid forløb, hvor vi har fået viden om hvordan vi kan 
sammensmelte fysisk og online formidling i aftenskolen. 
Indsatsen er støtte af Kulturministeriets Folkeoplysende udviklingspulje.
Vi inviterer alle interesserede aftenskoler til en temadag med fokus at erhverve mere viden om 
online undervisning i aftenskolen.
Endeligt program for temadagen offentliggøres primo september på lof.dk/lofnet
Temadagen er for alle LOF'ere.  
TIlmeld dig på hold 2246 og få mere viden om hvad der virker online. 
Pris 800 kr.  støttet af Kulturministeriets Udviklingspulje til folkeoplysning



LOFs landsorganisations kurser 2022 
Tilmeld dig på lof.dk/lofnet eller ring til tlf. 3321 8680 

Find alle kurser på www.lof.dk/lofnet
Alle webinars afholdes i programmet Teams.  Du behøver ikke 
downloade noget. Bare klik på linket du får tilsendt, så er du på. 

Tilmeld dig de mange spændende kurser og mød en masse 
inspirerende LOF'er og få hovedet fuld af gode idéer.

Webinar - Inspiration til nye LOF koncepter
d. 17. august online
LOF har skabt nye samarbejder på tværs af lokale LOF aftenskoler med udvikling af nye 
koncepter som Oplev Danmark og Bag om smagen. Vi har med nye digitale muligheder skabt 
mulighed for fælles markedsføringsindsatser. Din LOF skole kan også bidrage med tilbud, og I 
kan understøtte den fælles markedsføringsindsats.
Målgruppe: Skoleledere og bestyrelsesmedlemmer
Tilmeld dig på hold 2247, og bliv inspireret til at  samarbejde om nye koncepter
Pris 100 kr. 

Webinar - Bæredygtighed i aftenskolen
d. 8. september - online
Få inspiration til hvordan din lokale LOF aftenskole kan gøre en forskel på en vigtig dagsorden 
omkring bæredygtighed. Vi ser på LOFs nye inspirationskatalog  og giver eksempler på 
hvordan du som bestyrelsesmedlem kan bistå med at få sat en lokal dagsorden med  
inspiration til nye typer kurser og aktiviteter.
Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer
Tilmeld dig på hold 2248, og bliv inspireret til at udvikling af bæredygtige kurser
Pris 100 kr. 

Skolelederkursus - for nye og nyere skoleledere
d. 30. september - sted annonceres senere
Som ny skoleleder i LOF er der mange ting, du har brug for at få  en grundig indføring i. Dette 
kursusforløb består af et introduktionswebinar, en undervisningsdag samt et webinar. Når du 
tilmelder dig, tilmelder du dig automatisk hele kursusforløbet. Læs meget mere om 
Skolelederkursus på lof.dk/lofnet og få den nødvendige viden for dit virke som skoleleder
Tilmeld dig på hold 2221, og bliv klædt godt på til det videre arbejde
Pris fra kr. 795,00 til kr. 1.295,00

Ledelsesdag for formænd og skoleleder
d. 1. oktober - sted annonceres senere
Formanden og skolelederen er nøglepersoner I LOF. Derfor har vi fokus på ledelsesudvikling. Her 
får du inspiration og konkrete værktøjer til at varetage jeres funktion som leder i aftenskolen. 
Hvordan motiverer man sin bestyrelse, de ansatte og undervisere til at handle i overensstemmelse 
med LOF's værdier? Og få  inspiration til hvordan man tiltrækker dygtige samarbejdspartnere.
Målgruppe: Formænd og alle skoleledere
Tilmeld dig på hold 2222, og bliv rystet sammen med andre formænd og skoleledere
Pris - annonceres senere. 

Skoleledertræf
d. 10. november - København
LOF Skoleledertræf er skoleledernes egen samling. Det er her, vi netværker, deler erfaringer, og 
ikke mindst får inspiration til at arbejde med udvikling og markedsføring af aftenskolens tilbud. 
I marts 2022 var vi samlet på Gram Højskole til skoleledertræf, og her kom der opfordring til at vi 
skulle mødes i efteråret til et 1-dags skoleledertræf, så vi bl.a. kunne tage vores indsats omkring 
fælles koncepter videre. Vi har tradition for at dele værtsskabet med en lokal LOF-afdeling, så vi får 
kig ind i en lokal LOFs skole udviklingsrum. Det planlægger vi også denne gang.
Bemærk! Skoleledertræf ligger dagen før LOFs temadag om Online undervisning. 
Denne temadag afvikles på Vartov i København. LOF har en hotelaftale med Hotel Absalon, så du 
kan få en overnatning her – centralt til en rimelig pris.

Program for skoleledertræf offentliggøres primo september
Målgruppe: Alle skoleledere
Tilmeld dig på hold 2245, og få inspiration fra andre skoleledere
Pris - annonceres senere. 
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