
ELEVKONFERENCE
FOR ADMINISTRATIVE KONTORELEVER  
I KOMMUNER OG REGIONER 

15.-16. november 2019 
HOTEL CHRISTIANSMINDE
i SVENDBORG

KOMMUNALKOMMUNAL

TID OG STED
15.-16.. november 2018
Hotel Christiansminde, Christiansmindevej 16, 5700 Svendborg
www.christiansminde.dk
 
TILMELDING til konferencen åbner den 19.9 (indtil 1.11) 
Skynd dig at tilmelde dig. Der er begrænset antal pladser på 
hver workshop, så det er først-til-mølle. Du kun kan vælge én 
workshop. Du vælger workshop ved tilmelding: 
www.hk.dk/elevkonference.  
 
HVAD KOSTER DET
Konferencen er for administrative kontorelever i kommuner 
og regioner. Pris for medlemmer af HK Kommunal: 500 kr. Din 
arbejdsgiver betaler*. Pris for kke-medlemmer: 2.950 kr. 
Meld dig ind i hk kommunal her: 
www.hk.dk/blivmedlem eller tal med din tillids-
repræsentant på praktikstedet. Det koster kun 95 kr./mdr., 
så det kan godt betale sig! Elevkonferencen er tænkt som et 
fagligt supplement til din uddannelse, så vi forventer aktiv 
deltagelse.** 
 
TRANSPORT OG INDKVARTERING
Tag toget til Nyborg, hvor fælles busser til Christiansminde ven-
ter. Du får refunderet et beløb svarende til billigste offentlige 
transportmiddel (1,25 kr. pr. km. kørt i egen bil.) I sover i 3-4 
personers lejligheder med delt bad og toilet.
  
*De fleste arbejdsgivere betaler for deltagelsen. Kontakt din elevvejleder eller 

elevansvarlig på din arbejdsplads og bed om EAN nr., som du kan oplyse ved 

tilmelding. Hvis din arbejdsplads ikke vil betale for din deltagelse, så tag kontakt til 

din tillidsrepræsentant eller HK Kommunals ungdomskonsulent  

maja Friis Ajslev på maja.friis.ajslev@hk.dk. 

** Hvis du ikke har mulighed for at deltage på hele konferencen, skal du inden 

tilmelding kontakte Maja Friis Ajslev på maja.friis.ajslev@hk.dk. Vi vil helst at du 

deltager på hele konferencen, da det giver den bedste oplevelse for alle deltagere, 

og det er din arbejdsplads, der betaler.

PRAKTISK

Er dit praktisted årets bedste? 
Du kan indstille dit praktiksted som årets bedste praktik-
sted her: www.hk.dk/elevkonference 

Vi k¨årer også årets elevnetværk. Elevnetværk og elev-
klubber gør en positiv forskel for det faglige og sociale 
miljø mellem eleverne, og det vil vi gerne støtte.

Læs om prisen og indstil din elevklub på
www.hk.dk/elevkonference.
Du skal være med på konferencen for at deltage  
i konkurrencen. Følg os på facebook: Kontoreleverne, 
hvor du løbende kan læse om konferencen. 

KÅRING!!!  
ÅRETS PRAKTIKSTED 
OG ELEVNETVÆRK

GØR EN FORSKEL  
KOM MED I ELEVUDVALGET

Kunne du tænke dig at sidde med i elevudvalget?

Og være med til at lave gode og spændende 

elevaktiviteter? Du kan stille op til valg på konfe-

rencen og blive én af de 5 i elevudvalget.



PROGRAM
FREDAG

LØRDAG

WORKSHOPS

08.00  Morgenmad
09.00  Godmorgen
09.10  Formandens beretning
09.20  Årets priser
09.40  Afdelingsdyst
10.00  Pause
10.15  Få styr på arbejdstiden, så det hele kan hænge sammen
  Hanne Boutrup er tidligere Communication Director i Lego. 

  Hun vil inspirere til, hvordan du får tid til at fritid- og 

  arbejdsliv går op i en højere enhed. Du vil få en række brugbare 

  værktøjer til at prioritere din tid rigtigt, skærpe din koncentration 

  og undgå overspringshandlinger. Og så kommer du helt sikkert 

  til at få gang i lattermusklerne!

11:30  Valg til Elevudvalget
12:00  Tak for i år
12.15  Mad to go
12:35  Bussen kører fra Christiansminde

Velkommen!
Vi glæder os til at se dig til  
årets elevkonference!
 
Det er snart tid til den årlige Elevkonference 
for kontorelever i kommuner og regioner. 
I år holdes konferencen i Svendborg fra 
fredag til lørdag den 15.-16. november 2019.

Vi lover, at det bliver nogle spændende, 
lærerige og sjove dage – en oplevelse du 
ikke vil gå glip af!

Årets tema er: Mig i fællesskabet. 
Sammen skal vi blive klogere på vores fag, 
udvikle vores personlige kompetencer og 
kaste et blik på, hvilke fællesskaber vi indgår 
i, og hvordan vi kan styrke dem. Konferencen 
skaber mulighed for, at vi som elever kan 
mødes, dele erfaringer og blive bedre til at 
italesætte vores faglighed og griber vores 
muligheder. 

Udover spændende foredrag og debat er der 
også en række inspirerende workshops, der 
udvider din horisont og giver dig kompetencer 
til dit arbejde som elev.

Fredag aften er der festmiddag, underholdning 
og efterfølgende fest, hvor DJ’en spiller op til 
dans. Her skal du selv betale for dine drikkeva-
rer, men ellers behøver du ikke have pengene 
op af lommen for at deltage. 

Vi ses i Svendborg
den  15.-16. november 2019!

// Video-workshop for dig, der vil lære at bruge  
IMovie privat og på job
I dag er video det absolutte foretrukne medieformat for online-seere. Video er et must-
have for alle virksomheder og brands, der ønsker at være relevante, men video bruges 
også i stigende grad af os privat på de sociale medier.
På workshoppen får du værktøjer til at kommunikere med din målgruppe via spændende 
og fængende videoer. Du bliver i stand til at formidle dit budskab via video. Du lærer, 
hvordan du ved brug af simple tricks og gode råd kan skabe flotte produkter og når kurset 
er omme har du lavet din allerførste lille video.
På dette videokursus oplever du en god blanding af teori og praksis, så du har mulighed 
for at afprøve de forskellige teknikker og tricks, der skaber den gode video.
Krav: Du skal have en IPhone og have loaded appen Imovie, da det er denne undervisnin-
gen vil foregå i.

Christian Henckel Lund Nielsen, Scenekunstnerisk iværksætter - De Sceneste

// Pep din kommunikation op med grafisk facilitering 
Lær at sætte billeder på dine budskaber med inspirerende tegninger, symboler og grafiske 
virkemidler. Metoderne bruges typisk på flipover eller whiteboard. 
Workshoppen sætter gang i din kreativ side og er samtidig meget konkret. Små praktiske 
øvelser hvor du bl.a. lærer enkel og effektfulde tegneteknik. 
Du får desuden en materialepakke med et sæt professionelle tuscher samt visuelt mate-
riale med masser af eksempler.

Claus Bekker Jensen, Visuel Vision

// Hvad har chatbots egentlig med administration at gøre? 
Og hvad kan teknologier som kunstig intelligens blive en hjælpende hånd for en HK’er?
“Teknologiens muligheder” og “digitalisering” er termer, der er på din arbejdsplads’ 
agenda. Derfor er det en stor fordel at du, som medarbejder, at har en forståelse af 
muligheder og begrænsninger med nye teknologier.
Som administrativ medarbejder skal du forholde dig til et arbejdsmarked, hvor der hele 
tiden opstår nye muligheder for digitalisering af arbejdsopgaver - og for at bruge teknolo-
gien som en hjælp! 
Så kom og tag et kig ind i den digitale verden og bliv klogere på chatbots og kunstig intel-
ligens og bliv klogere på, hvordan du kan bidrage med din viden på din arbejdsplads. 

Henrik Søndergaard og Simon Morel, Botsupply

// Bliv skarp på din eksamensteknik  
og optimér dine resultater 
Viden er godt, når du skal til eksamen. Men uden en god teknik til at præsen-
tere din viden med, får du ikke meget ud af det. Nogle tror, at de får karakter 
for det de ved. Forkert! Du får karakter for det, du præsenterer ved eksamens-
bordet! Vil du “sælge” din viden – stor eller lille – ved eksamensbordet, kræver 
det god præsentationsteknik. Og den skal være målrettet og effektiv.

Mads Lønnerup, Supplement A/S

// Find dine styrker med din personlige JTI-profil 
JTI hjælper dig til at finde og bruge dine styrker – og få et blik på hvor du skal 
være opmærksom. JTI står for Jungiansk Type Indeks og i workshoppen får du 
en personlig JTI-profil. Den gør dig klogere på dine præferencer, altså hvordan 
du samarbejder, kommunikerer, arbejder mm. – noget du kan bruge både på 
studiet, i arbejdslivet og i privatlivet.

Mikkel Frederiksen, selvstændig og certificeret JTI-konsulent

// Den gode jobsøgningsstrategi 
NB! Workshoppen er målrettet dig, der er 2. års elev og snart skal til at søge job.
Jobsøgningen kan være en jungle at finde rundt i, men med den rette 
jobsøgningsstrategi kan du tage et godt skridt i retning af dit drømmejob. Ud 
over værktøjer til den gode jobsøgningsstrategi får du på denne workshop 

også tips og tricks til CV og ansøgning.

HK’s Karrieretelefon

// Personlig branding på digitale medier
Dit personlige brand og din professionelle profil har stor betydning for, hvordan 
du opfattes af dit digitale netværk og potentielle arbejdsgivere. Med et 
velopbygget budskab – og en plan for hvordan dit budskab præsenteres – kan 
du fange opmærksomheden fra dit netværk og udbygge dit personlige brand.
Denne workshop er for dig, der vil være bedre til at præsentere dig selv, dine 
kompetencer og dine interesser på den bedste måde. Med udgangspunkt i 
formidling via LinkedIn og andre digitale platforme vil du blive inspireret til, 
hvordan du bedst opsætter en fængende profil og tilpasser den til søgekriterier. 

Mads Svaneklink, kommunikationsrådgiver Analog

10:30  Velkomst
11:00 Vores faglige rejse
  Hvor har du været? og hvor skal du hen?
  Temaet for årets Elevkonference er ”Mig i Fællesskabet”. 

  For at komme godt i gang, skal vi ud på en rejse. 

  Med rejseguiden i hånden, skal du bevæge dig i retning 

  af en større bevidsthed omkring din betydning for fælles-

  skabet og fællesskabets betydning for dig.

12:30  Frokost
13:30  Workshops
16:00  Fordeling til netværksmøder
16:30  Netværksmøder inkl. kage
  Mød andre kontorelever fra din HK-afdeling. 

  Der bliver rig mulighed for at netværke og høre mere om,  

  hvilke muligheder du har som aktiv og som medlem i HK.

18:00  Check-in på værelserne
19:15  Middag
21:30  Underholdning og efterfølgende fest
01:00  Godnat og tak for i dag


