
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Gruppeledertræf 2020 
 
 23. oktober 2020 kl. 10:00 - 12:00 
 

Vi har været nødt til ændre det planlagte gruppeledertræf til et kort 

virtuelt arrangement   

 

 

Grundet Covid-19 situationen bliver vi nødt til at afholde årets 

Gruppeledertræf 2020 virtuelt. 

Så i stedet for det planlagte to-dags-arrangement, har vi omlagt 

det til et virtuelt møde fredag d. 23. oktober 2020 fra klokken 

10-12:00.  

Programmet er tilpasset det kortere virtuelle arrangement.  

Der vil være en kort introduktion til PBSGL (Practise Based Small 

Group Learning) ved en af udviklerne af det danske koncept fra KAP-H. 

Derudover er der programsat erfaringsudveksling og spørgsmål til DGE-

ordningen, herunder er økonomi, samt DGE under Corona.  

Du er velkommen til at tage en eller to fra din DGE-gruppe med. 

Den 3. marts 2021 afholder vi en hel DGE-dag, hvor vi har planlagt en 

grundig introduktion af PBSGL (Practice Based Small Group Learning), 

som er meget velegnet til DGE-grupper. Vi vil som gruppe afprøve et af 

PBSGL-modulerne og undervejs undervises vi i metodiske spørgsmål og 

udfordringer. KAP-H har udviklet og afprøvet den danske version af 

PBSGL, og de vil deltage som undervisere og supervisere ved 

gennemgangen af PBSGL.  

Du kan tilmelde dig d. 3. marts her: 

https://www.conferencemanager.dk/gruppeledertraef-pbsgl  

 

 

 

 

 
 

Info 
Varighed og sted 2 timer den 23.10.2020 

kl. 10:00-12:00. Afholdes virtuelt – link 

fremsendes ved tilmelding. Materialer 

sendes på mail.  

 

Program:  

 Kl. 10:00 Velkomst 

 Kl. 10:10 Økonomi 

 Kl. 11:00 PBSGL ved efterudd 

vejleder Mark Lee Larsen fra 

KAP-H  

 Kl. 11:30 Erfaringsudveksling 

herunder DGE og Covid-19 – 

ønsker og behov   

 Kl. 12:00 Evaluering 

 

Pris og refusion: Kurset er gratis. 

Du modtager refusion for tabt 

arbejdsfortjeneste for ½ dag. 

Som gruppeleder modtager du 

Gruppelederhonorar på 5000 kr.  

Beløbet udbetales via dit ydernummer.  

Gælder ikke DGE-juniorgrupper. 

 

Ved spørgsmål kan du kontakte DGE-

administrationen på kap-

s@regionsjaelland.dk 

 

Tilmelding: 
Tilmeldte til arrangementet overflyttes til 

dette virtuelle arrangement.  

 

Ny tilmeldinger kan ske her; 

https://www.conferencemanager.dk/grupp

eledertraef2020 

 

Tilmeldingsfrist: 20. oktober 2020 
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