Norsk hjemmeundervisningsforbund
NHUF
Sommertreff 20. - 22. juni 2014
Groven Camping, Åmot

PROGRAM
fredag 20. juni:
ANKOMST OG INNLOSJERING
fra kl 18.00: Registrering og grilling. Vi fyrer opp felles grill. Ta med egen mat og drikke.

lørdag 21. juni:
INNLEGG OG SAMTALE
kl.10:00: TILSYN
Personlige erfaringer med tilsyn. Vårild og Boris Schürmann og Regina van der Heden og Johan
Wallstrøm deler sine relativt nyervervede erfaringer. De har en førsteklassing og en andreklassing.
Boris Schürmann: Rundskrivet fra Udir - en gjennomgang av gjeldende lovverk.
Rundskrivet har skapt mye frustrasjon og det er mange misforståelser ute i kommunene. Boris, som
også sitter i styret i NHUF, har gått igjennom alt relevant lovverk m/forarbeider, samt gjeldende
forskrifter. Han vil dele sine mange interessante funn.
Spørsmål og samtale etter hvert innlegg
kl. 12:30: LUNSJ
Alle tar med egen lunsj. Vi fyrer opp grillen.
kl. 14:00: "HVORDAN GJØR MAN DET?"
"Unschooling" eller "skolsk" opplæring hjemme?
Flere korte innlegg om ulike måter å drive hjemmeundervisning på. Vi stiller også spørsmålet
Hvordan går det med hu-barna i videregående skole, i universitet og høyskole og i arbeidslivet?
Spørsmål og samtale underveis.
kl. 18:00: MIDDAG
Grillen er varm for de som ønsker å spise middag i fellesskap. Alle tar med egen mat.
kl. 19:00: SOSIALT
Allsang og "Åpen Scene": Fritt fram for musikk, dikt, fortelling, foredrag. Bare fantasien setter
grenser...Alle som har lyst, bidrar!
Bytte av bøker og materiell: Ta med bøker og materiell du tror andre kan ha bruk for.
Kaffe og kaker

søndag 22. juni:
kl. 10.30: ÅRSMØTE
Dette er et formelt møte som følger en fast agenda. Det avholdes for å gjennomgå foreningens
arbeid i året som er gått, fastsette medlemsavgift, behandle innkomne forslag og velge nytt styre.
Deltakelse på årsmøtet er viktig dersom man vil være med å påvirke det videre arbeidet i
foreningen. Åpent for alle som har betalt medlemsavgift. Forslag fra medlemmene må være styret i
hende senest søndag 8. juni 2014.

Påmelding
Påmelding skjer ved å sende kr 100, - til konto nr 0539.63.26711. Merkes: Sommertreff 2014.

