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I   det   kommende   år   vil   vi   fortsat   gerne   arbejde   med   LAFs   synlighed.   Dette   vil   vi   gøre   gennem   
spændende   arrangementer,   og   brug   af   de   sociale   medier.   
 
LAFs   hovedvisioner   vil   stadig   være:   

- Styrke   et   fagligt   fællesskab   og   forum   indenfor   landskabsarkitekturen   
- Skabe   gode   faglige   arrangementer     
- LAF   skal   være   synlig   for   at   fremme   faget   og   tiltrække   flere   medlemmer   

 
Arrangementer     
Vi   har   følgende   arrangementer   i   støbeskeen:   
Planteforelæsningsrække   

- Vi   vil   arbejde   videre   med   rækken   af   forelæsninger,   events,   ture   mm.   der   kan   belyse   det   tekniske   
bag   det   grønne,   inspirere   til   nye   måder   at   tænke   på   og   skabe   en   større   forståelse,   så   vi   fortsat   
kan   designe   interessante   og   holdbare   projekter.   Vi   vil   fortsat   inviterer   forskellige   eksperter   forbi,   
som   vil   dele   deres   viden   med   os,   så   vi   kan   dygtiggøre   os   og   lære   mere   om   faget.   

 
Portfolioworkshop   (gentagende   event)   

- Igen   i   år   skal   en   masse   nyuddannede   dimittender   ud   og   finde   job.   Den   konventionelle   
karriererådgivning   er   sjældent   tilstrækkelig,   og   vi   vil   med   dette   event   forsøge   at   
supplere   med   den   mere   kreative   indgang   til   jobbet   som   landskabsarkitekt:   Portfolien.   
 

Udendørs   arrangementer   
- Rundvisninger,   ture   og   forelæsninger   i   det   fri.   En   måde   at   fortsætte   faglige   arrangementer   selv   

om   corona   er   tilstede.     
 
Samarbejde,   netværk   og   målgrupper     
Med   udgangspunkt   i   en   forhåbentlig   god   debat   på   generalforsamlingen   vil   den   kommende   bestyrelse     
arbejde   videre   på   at   afholde   arrangementer   som   vil   være   interessante   for   vores   medlemmer.   
 
Arrangementer   bliver   annonceret,   dels   i   den   fælles   kalender   for   JA,   dels   i   en   selvstændig   kalender   med   
LAFs   arrangementer,   som   udsendes   til   medlemmerne   digitalt   hver   halve   år.     
 
Igen   i   år   vil   LAF   deltage   i   NKU   (netværkskoordinerende   udvalg)   under   JA,   hvor   midlerne   til   aktiviteterne   i   
netværkene   fordeles,   og   samarbejdet   på   tværs   af   JA   styrkes.   
 
  


