
 

Kursusprogram 
 

 

Kursus for administrative  

medarbejdere  
 

 

Brogården, Strib 

26. – 27. maj 2021 

 

 

  



              Kursets formål 

Kurset sætter fokus på administration på efterskoler med ny viden og faglig opda-

tering. Samtidig giver kurset ny inspiration, medvirker til netværksdannelse og 

styrkelse af allerede etablerede kontakter og udveksling af erfaringer. 

 

Målgruppe 

Kurset retter sig til både nye og erfarne administrative medarbejdere fra eftersko-

lerne.  

 

Program 
 

Onsdag d. 26. maj 2021 
 

09.30 – 10.00 Ankomst – kaffe 

  

10.00 – 10.20 Velkomst og præsentation  

v/kursusledelsen  

  

10.20 – 12.00 

 

Persondata for alle 

Vi indleder dagen fælles med indføring i reglerne om be-

handling om personoplysninger i overbliksform fulgt op af 

en drøftelse af en række typiske problemstillinger på sko-

lerne i forbindelse med håndtering af elevers, forældres og 

ansattes personoplysninger. 

v/ Henrik Acosta Cramer, DP-solutions 

  

12.00 – 13.00 Frokost 

  

13.00 – 15.00 Eftermiddagen foregår i to spor, hvor man vælger sig ind: 

 

• Årets gang på efterskoler: Grundlæggende indfø-

ring i efterskoleverdenens begreber, Efterskolefor-

eningen, brug af foreningens leksikon, facebook-

gruppen. Dette spot er primært henvendt til nye ad-

ministrative medarbejdere, men alle er velkomne 

v/ Susanne Nielsen, Kongensgaard Efterskoler og 

Rita Nielsen, Efterskolen Epos 

 

• Regnskab med fokus på dialog med revisor, klargø-

ring til årsafslutning og nøgletalsforståelse 

v/ Helle Lorenzen, Associate Partner, statsaut. Revi-

sor hos EY 

(Jacob Lycke-Hjul er med på dette spor hele dagen) 

  

15.00-15.30 Kaffe 

  

15.30-17.00 - fortsættelse af det valgte spor fra starten af eftermid-

dagen  

  

18.00 Middag 

  

19.30 Oplæg fra Efterskoleforeningens formand Torben Vind 

Rasmussen 

  

21.00 Lettere forfriskning 



Torsdag d. 27. maj 2021 
 

08.00 – 09.00 Morgenmad – og udtjekning af værelser 

  

09.00 – 12.00 

 

 

 

Når samarbejdet bøvler… 

Vi kender det godt. Der hvor vi ikke kan få hul på den rig-

tige form for samtale, hvor vi så let løber ind i misforstå-

else. Når de andre virker som, om de kommer fra en an-

den planet. I dette modul vil vi arbejde med forskellige ty-

pologier. Psykologen CC Jung skelnede blandt andet mel-

lem at være introvert og ekstrovert. Gennem arbejde med 

Jungs typer, vil arbejde med at forstå og bruge vores egen 

måde at være på og se den i sammenhæng med det ar-

bejde vi laver på skolen og vores kolleger." 

v/Ole Kamp, relationspsykologerne 

  

12.00 – 13.00 Frokost 

  

13.00 – 14.15 Nyt fra Efterskoleforeningen  

v/konsulent fra Efterskoleforeningen 

  

14.15 – 14.30 Evaluering 

  

14.30 Kaffe og afrejse 

  

                 Praktiske oplysninger 
 

Kursussted Brogården 

Abelonelundvej 40, 5500 Middelfart  

Telefon: 64 40 17 00 

  

Tid Den 26. – 27. maj 2021 

  

Tilmelding Senest tirsdag den 13. april 2021 

  

Deltagerpris Kr. 3.900, - pr. deltager. 

Prisen inkluderer overnatning i enkeltværelse eller  

enkeltværelse med delebad. fuld forplejning og materialer 

  

Deltagerantal Max. 46 

  

Betaling Deltagerbetaling opkræves af Efterskoleforeningen 

  

Framelding Ved eventuel framelding efter tilmeldingsfristen og indtil 1 

uge før kursets begyndelse betales kr. 1000. Ved evt. ude-

blivelse eller afbud meddelt senere end 1 uge før kursets 

start betales kursets fulde pris 

  

Kursusledere Rita Nielsen, tlf.: 51 27 71 25 

Jacob Lycke-Hjul, tlf.: 27 62 19 19 

  

 Ret til ændringer forbeholdes 

 


