
Velkommen til Ungdom i Oppdrags

Pedagoghelg
- Lærere Gud kan bruke

På Grimerud Gård  31. jan.  – 2 . feb. 2020



Bli sterke i Herren, og hans veldige kraft! Dette er årets tema. Vi 
opplever at Gud taler til oss om å komme til kilden og drikke, og at 
hans nåde er nok for oss. I løpet av helga vil vi sette av tid til 
refleksjon, både i eget liv og vår egen yrkesutøvelse. Bønnerommet 
på Grimerud er tilgjengelig 24/7. 

På pedagoghelg får du en praktisk kobling mellom tro og arbeidsliv, 
og livsnær undervisning fra pedagoger med ulike bakgrunner. Vi 
ønsker å skape en plattform for kristne pedagoger og 
pedagogstudenter som har et kall og et ønske om å undervise 
mennesker i alle aldre. Rammen rundt helga er tredelt: Inspirasjon -
et personlig møte med Jesus- vår læremester. Utrustning - hva sier 
Bibelen om undervisning og det å være en kristen pedagog? 
Nettverksbygging - møt andre pedagoger som står i samme situasjon 
som deg. Den gode og lærerike samtalen skjer ofte rundt et måltid 
eller over en kaffekopp. 

For lederteamet,
Grethe Sandtorp

Noen av bidragsyterne
Espen Ottosen er en norsk samfunnsdebattant og teolog.
Han er informasjonsleder i Norsk Luthersk
Misjonssamband. Espen Ottosen er en hyppig skribent i
flere medier, og har flere ganger stilt til debatt i Dagsnytt
18. Vi gleder oss til at han skal innlede rundt temaet 

«identitet», et tema som flere ganger har blitt etterspurt på 
pedagoghelg. 

Hilde Sætrang er rektor ved Hedemarken Friskole.
Hun er godt likt av både elever og ansatte. Hilde 
er en leder med integritet, og med et klart Jesus 
fokus i en til tider hektisk arbeidshverdag. 



Tidligere deltakere med bakgrunn fra barnehage, grunnskole og 
videregående sier
Helga har gitt meg åndelig og faglig påfyll.
Jeg har blitt inspirert til å ta troen mer tydelig inn i klasserommet 
og i samarbeid med kollegaer.
Gitt meg konkrete idéer til hvordan ta med Gud inn i arbeidsdagen i 
større grad. 
En oase i hverdagen. En plass jeg kan komme som jeg er, bli møtt 
og reise fornyet og inspirert hjem. 
Nytt mot å stå i hverdagen. Det er ikke «farlig» å reise alene, her 
blir en varmt og godt ivaretatt/mottatt. 

Program
Fredag 31. januar
17.00-19.45 Registrering
18.00-19.45 Kveldsmat
20.00 Kveldsmøte

Lørdag 1. februar
08.00-09.00 Frokost
09.30-11.00 Møte
11.00-11.45 Pause
11.45-12.45 Møte
13.00 Lunsj
14.00-15.30 Møte/seminarer
18.00 Middag med dessert og kaffe
20.00 Møte

Søndag 2. februar
08.00-09.00 Frokost
09.30  Møte 
12.30  Lunsj og avreise

Med forbehold om forandringer



Priser og påmelding
Pedagoger
Kost, losji, konferanseavgift: 1650 kr
Kost (frokost ikke inkl.) og konferanseavgift: 1200 kr
Kun lørdag: (lunsj, middag og konferanseavgift): 750 kr
Leie av sengetøy, inkl. håndkle: 100 kr
Henting på togstasjon: 70 kr t/r

Studenter
Kost, losji, konferanseavgift: 1100 kr  
Kost (frokost ikke inkl.) og konferanseavgift: 950 kr 
Kun lørdag: (lunsj, middag og konferanseavgift): 650 kr
Leie av sengetøy, inkl. håndkle: 100 kr
Henting på togstasjon: 70 kr t/r

Prisen øker med 200 kr ved påmelding etter 20. desember 2019. 
Konferanseavgiften refunderes ikke ved avmelding. Påmelding: 
www.checkin.no

Overnatting: Det er begrenset plass for overnatting på Grimerud, 
derfor gjelder «første mann til mølla» prinsippet. I utgangspunktet 
kan vi ikke tilby enerom, men det er avhengig av antall påmeldte. 
Vi anbefaler også Hamar Vandrerhjem og Hotel Victoria. 

Spørsmål
For spørsmål vedr. pedagoghelga kontakt Grethe Sandtorp på 91 81 
62 75 eller epost pedagoghelg@friskolen.no

Arrangør: Ungdom i Oppdrag, Grimerud i samarbeid med 
Hedemarken friskole og Stiftelsen Ungdom i Oppdrag barnehager. 
Ungdom i Oppdrag har i over 27 år drevet barnehage og 
grunnskole med svært gode resultater. 


