Efterskoleforeningens
generalforsamling og
årsmøde 2022
Program
Fredag d. 4. marts
Fra kl. 13.15		

Ankomst, kaffe og afhentning af navneskilte

13.45 – 17.30		

Fredagsforedrag: Tre sæt med hver sit fælles tema

13.45 -15.00		
1. sæt: Foredrag
			”Stof til eftertanke”.
			
			1) Ledetråde - om meningsskabende værdiledelse, der lever i dagligdagen
			
v. Helle Hedegaard Hein, selvstændig forsker, foredragsholder og forfatter
			
			
2) Ida er pisseprovokerende - et foredrag om følelser i pædagogisk arbejde
			
v. Rikke Smedegaard Hansen, pædagog, debattør og forfatter
			
			
3) Aktivisme og demokrati - om unge, viden, involvering, deltagelse 			
			
v. Silas Harrebye, lektor og studieleder, Roskilde Universitet
			
			
4) Bestyrelsen som strategisk kompas i værdibaserede organi			
sationer v. Peter Bartram, bestyrelsesformand i Børns Vilkår, JP/Politikens Hus,
			tidl. forsvarschef

15.15 - 16.15		
2. sæt: Workshops
			”Bliv klogere på viden, der kan omsættes og bruges hjemme på skolerne”.
			
			5) Bliv mere professionel i dit arbejde med trivsel
			
v. Mie Juul Ingerslev, projektleder, Efterskolerne
			
			
6) Skab brobygning med mening
			
v. Karin Skjøth, projektleder, Efterskolerne
			
			
7) Løft køkkentjansen på din skole
			
v. Dea Folden, projektleder, Madkulturen
			
			
8) Styrk skolens bagland v. Hanne Lautrup, specialkonsulent,				
			
Efterskolerne, og Bjarne Bundsgaard Nielsen, økonomisk konsulent,
			Efterskolerne
				
			
9) Gør din skole mere bæredygtig
			
v. Charlotte Hedevang Nielsen, projektleder, Efterskolerne

16.30 - 17.30		
3. sæt: Samtalesaloner
			”Del, drøft og diskuter ’den gode efterskole’. Få fagpersonens
			
vinkel, hør erfaringer fra et panel af efterskoler og få sat egne
			
værdier og praksis i spil”.

			
			10) Hvor skal vi hen? Om rejserne i efterskolen
			
v. Iben Jensen, lektor, Aalborg Universitet, og forfatter
			
			
11) Kønsidentitet - når køn bliver til kamp
			
v. Sara Bro, tv- og radiovært og forfatter
			
			
12) Hovedsigtet versus samfundets behov - når vi skal videre med 			
			efterskolen
			
v. Rasmus Kolby Rahbek, ph.d., forstander, Den Frie Lærerskole
			
			
13) Det var ikke det, jeg mente - om dilemmaer og balancer mellem 			
			åndsfrihed og krænkelser
			
v. Ingrid Ank, cand.theol., leder af Grundtvig-Akademiet og forfatter
18.00 - 19.15		

Regionsmøder

19.30			

Middag i restauranten

Lørdag d. 5. marts
09.00			

Kaffe samt udlevering af navneskilte/årsmødematerialer i Vandrehallen

10.00			

Velkomst ved formand Torben Vind Rasmussen

10.30			
			
			

Paneldebat v. Troels Mylenberg, nyhedsvært TV 2.
Efterskolefolk, kunstnere og interessenter debatterer ”Dannelsesarbejde
gennem kunst, kultur og kreativitet”

12.00			Frokost
13.00 - 17.00

Generalforsamling i Efterskoleforeningen

			1.
			
2.
			
3.
			4.
			
5.
			
6.
			
7.
19.30			

Valg af dirigenter
Beretning fra bestyrelsen v/formanden
Forelæggelse af revideret regnskab
Behandling af forslag
Behandling af forslag til budget og kontingent
Valg af formand, bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
Eventuelt

Middag med efterfølgende dans v. Bobo Moreno & Band

Søndag d. 6. marts
09.00			
Morgensamling og musikalsk underholdning med Helene Blum &
			Harald Haugaard Band
10.15			Kaffepause
10.35			

Foredrag ved Peter Lund Madsen, læge, hjerneforsker, forfatter og radiovært

11.35			
			

Årsmødet afrundes af formanden
Derefter sandwich to-go og afrejse

NB! Forbehold for ændringer i programmet

