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Formål 
Efterskoleforeningen indbyder igen i år til en kursusdag, der er specielt tilrettelagt for formænd og 
næstformænd. Dagen er tænkt som faglig inspiration og læring og en lejlighed til at møde andre for-
mænd, danne netværk og fortælle Efterskoleforeningen, hvordan den bedst hjælper bestyrelserne 
med råd og vejledning.  
 
Dagens to overordnede temaer er til- og ombygning af efterskoler samt rekruttering af nye ledere. 
Derudover vil deltagerne høre om foreningens politiske arbejde og indsatsområderne ”øget tilgæn-
gelighed, bæredygtighed og udvikling af 10. klasse” samt arbejdet med implementering af nye ar-
bejdstidsregler for lærere. 
 
Oplægsholdere 
Arkitekt Jesper Thyge Brøgger, forstander Thomas Madsen, konsulent og rådgiver om lederrekrutte-
ring Anette Ingemansen, formand for Efterskoleforeningen Torben Vind Rasmussen, bestyrelsesmed-
lem i Efterskoleforeningen Esben Jensen samt konsulenter fra Efterskoleforeningen. 
 
Program 
 

Lørdag den 29. januar 2022 

9.30 – 10.00 Ankomst og kaffe  
  
10.00 – 10.15 Velkomst v/Esben Jensen og Torben Vind Rasmussen 
  
10.15 – 11.45 Vælg mellem to oplæg: 

 
Vi skal til at bygge  
v/ Jesper Thyge Brøgger, arkitekt og Thomas Madsen, forstander. 
Hvordan får vi overvejelser om både bæredygtighed og skolens pædago-
gik implementeret, når vi bygger nyt og bygger til?  
Hvordan tilpasser vi arkitektur og æstetik til den eksisterende bygnings-
masse? 
 
Jesper og Thomas vil bl.a. fortælle om overvejelserne bag opførelsen af 
nyt spisehus på Glamsdalens Idrætsefterskole. 
 
Rekruttering af ledere på efterskoler  
v/Anette Ingemansen 

 At rekruttere en ny leder er en af bestyrelsens mest betydningsfulde op-
gaver. Det kræver et grundigt forarbejde og er en tidskrævende pro-
ces. Ingen forløb er ens. Derfor er det afgørende, at I bruger den nødven-
dige tid på at afdække, hvad netop jeres skole har behov for. Både i for-
hold til profil og eventuel hjælp til processen. I oplægget vil vi bl.a. 
komme rundt om følgende temaer: 

• Bestyrelsens opgave og ansvar, når der skal findes en ny forstan-
der 

• Ro på de indre linjer 

• Når drømmeprofilen ikke er i ansøgerbunken 

• Skal I have hjælp til processen? 
Har skolerne et ansvar for at sikre en fødekæde? 



 

 

 

12.00 – 13.00 Frokost 
  
13.00 – 14.00 Bestyrelsens årshjul v/Hanne Lautrup og Bjarne Bundsgaard Nielsen, 

konsulenterne i Efterskoleforeningen 
  

 14.00 – 15.30 
(kaffe undervejs) 
 
 

Nyt fra foreningen: Revideret bestyrelseshåndbog, forstanderhåndbog, 
nye arbejdstidsregler for lærere, Efterskoleforeningens strategiske ind-
satsområder samt andre nyheder fra foreningen 
v/Esben Jensen, Torben Vind Rasmussen og konsulenterne 

  
15.30 – 16.00 Opsamling på dagen v/Esben Jensen 
  
Praktisk  
Kursussted Kursuscenter Brogaarden 
  
Tid Lørdag den 29. januar 2022 kl. 9.30 -16.00 
  
Tilmelding Tilmelding senest 2. januar 2022 på www.efterskole/kurser   
  
Deltagerpris 650 kr.  
  
Deltagerantal Max. 100  
  
Betaling Snarest efter tilmeldingsfristens udløb fremsendes opkrævning på delta-

gerbetaling, deltagerliste m.v. 
  

 Oplægsholdere Konsulent Anette Ingemansen har sin egen konsulentvirksomhed, hvor 
hun b.la tilbyder hjælp til lederrekruttering, ledelsessparring, teamudvik-
ling og personlig udvikling. Hun har arbejdet med de frie skoler i over 25 
år. Inden hun etablerede egen virksomhed, har hun været vicedirektør i 
Efterskoleforeningen i 12 år.  
 
Jesper Thyge Brøgger er uddannet arkitekt med egen tegnestue. Tegne-
stuen har gennem årene tegnet ny- og tilbygninger for efterskoler. Senest 
Efterskolen Sports Academy Denmark i Odense. Dertil kommer boliger, 
folkeskoler, erhvervsskoler og gymnasier, og mange forskellige typer af 
erhvervsbyggerier. Inden arkitektuddannelsen er han udlært som tøm-
rersvend – en vigtig håndværksmæssig baggrund som bruges hver dag i 
arbejdet med arkitektfaget.  
Jesper er vokset op på en efterskole i Sønderjylland, hvor forældrene var 
lærere. 
 
Thomas Madsen har en PhD i Idræt og Sundhed og er på 7. år forstander 
for Glamsdalens Idrætsefterskole.  

 

http://www.efterskole/kurser

