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Nyhedsbrev april 2017 

 

  

 

1. Underviserhonorar – ny timesats 

Der er kommet en ny timesats pr. 1. april:  1.638,66 kr.  Husk det, hvis du sender en e-faktura.  
 

2. Kaffeleveringer 

Vi har oplevet et lidt svingende serviceniveau fra kantinen, efter den gamle køkkenchef stoppede. Giv 

venligst besked til Angela med det samme, hvis I oplever manglende/forkerte kaffeleveringer. 
 

3. Nye undervisere 

Det sidste kursus på vores gamle masterplan holdes i september 2017, og derefter kører vi 
kun med den nye. Det betyder, at vi har ’ansat’ en række nye undervisere. 

Sig således Goddag og Velkommen til: Psykiater Thomas Borgen Uhre, Prakt. læge Niels 

Saxtrup, Prakt. læge René Frederiksen, Læge og journalist Jerk Langer, Læge og sexolog Jesper 

Bay-Hansen, Prakt. læge og forsker Annette Davidsen, Psykolog Peter la Cour, Prakt. læge 

Søren Brynald, Læge og farmakolog Lene Reuther, Prakt. læge Christian Vøhtz, Læge Christina 

Lerche og Psykolog Mattias Stølen Due. Beklager hvis jeg har glemt nogen… 

Det er et vanvittigt stærkt underviserhold vi kan præstere her i København – tak ☺ 
 

4. Gangen bedes betragtet som et stilleområde 

Selv om vi har hængt skilte op og gjort kursisterne opmærksomme på, at vores naboer kan 

høre alle de intime detaljer af deres telefonsamtaler, når de sætter mobilen på højtaleren, får 

Angela klager på en næsten daglig basis fra antropologerne over støjniveauet ude på gangen. 
Det vil være en stor hjælp, hvis I minder kursisterne om at gå udenfor bygningen eller blive i 

kursuslokalet med lukkede døre, når der er pause. 
 

5. Kursuskalender for 2018 

Kurserne for 2018 er blevet planlagt og kalenderen ligger på hjemmesiden: 

http://speam.dk/files/2/kalender2018.pdf  Jeres undervisningsdatoer i både 2017 og 2018 kan ses 
på jeres personlige profiler, når I logger på www.speam.dk med jeres mailadresse. Send 

venligst en mail til aamspec@sund.ku.dk, hvis der er nogen datoer, der er problematiske.  
 
De bedste hilsner, 

Angela Larsen Martin Ryt-Hansen 

Kursussekretær Hovedkursusleder 


