EFTERSKOLEBESTYRELSESKURSUS 2022
På Frøslev Efterskole

Fredag d. 30. september 2022 lørdag d. 1. oktober 2022
Kom og vær med til et par spændende dage sammen med mange andre bestyrelsesmedlemmer fra hele
landets efterskoler. Der er både politiske og faglige input samt en masse erfaringsudveksling og sparring med
andre bestyrelsesmedlemmer.
Formålet med kurset er at ruste bestyrelsesmedlemmer på landets efterskoler til at kunne varetage
bestyrelsesarbejdet på en god og kompetent måde samt at skabe et forum for sparring og
erfaringsudveksling.
Arrangør er kursusudvalget i Syd- og Sønderjyske region samt Efterskoleforeningen.

23. gang

- Velkommen!

PROGRAM
Fredag d. 30. september
15.00 – 16.00 Ankomst, indkvartering, kaffe
16.00 – 16.45 Velkomst v/ udvalgsformand Susanne Wind Kristensen og forstander Lasse Ovesen
Efterskoleforeningens visioner
Oplæg v/Efterskoleforeningens formand Torben
Vind Rasmussen samt bestyrelsesmedlem Esben
Jensen.

16.45 – 18.00 Frirumsdebat: Danske unge er stadig europamestre i druk.
Bidrager efterskolernes elevfester til en uheldig udvikling?
Det er efterhånden blevet almindeligt, at eleverne på efterskolerne afholder elevfester med alkohol i løbet
af skoleåret. Fester, som skolerne hævder ikke foregår i skoleregi, men som i visse tilfælde er lagt ind i
skolens årsplan, og hvor lærerne medvirker til planlægningen. Der er samtidig tale om fester, hvor mange af
eleverne stifter bekendtskab med alkohol for første gang, og fester, hvor der i mange tilfælde bliver drukket
store mængder af alkohol. Fester, som det kan være svært for de unge, at sige nej til at deltage i, da de
nødigt vil stå uden for fællesskabet.
Alkohol og Samfunds undersøgelser påviser, at unges alkoholforbrug stiger voldsomt i overgangen mellem
grundskole og ungdomsuddannelse. Spørgsmålet er: Bør efterskolerne arbejde for at knække kurven i stedet
for at understøtte den?
Oplæg ved Freja Jørgensen fra Alkohol og Samfund.
Hvad er status, og hvad viser vore undersøgelser om udviklingen i unges alkoholkultur og debutalder?
Frirumsdebat ledet af Sanne Krause, efterskolelærer og uddannet debatpilot.
Debatpanelet består af:
Andreas Vind, forstander på Brøruphus Efterskole og Morten Svane, forstander på Koldingegnens
Idrætsefterskole.
Christina Kusk Nielsen, Sundhedskonsulent i Vejle Kommune og Jakob Fyhn Andrup Aastrup, SSPmedarbejder i Horsens Kommune. Begge arbejder med unge og forebyggelse, og begge er forældre til
tidligere efterskoleelever.

18.00 – 18.30 Generalforsamling – Kursusudvalget, for medlemmer i Syd- og Sønderjyske region
Alle kan deltage.
18.45

Middag

20.30

Højskolesange og formålet med efterskolerne

Efterskolernes formål fremgår af efterskoleloven. Det kaldes hovedsigtet, og er angivet som "livsoplysning,
folkelig oplysning og demokratisk dannelse". Hvad menes med disse begreber? I dette oplæg skal vi både
høre og synge om det. Med Jesper Moesbøl bag klaveret skal vi udforske hovedsigtet nærmere, og vi skal
synge om det fra Højskolesangbogen.
Jesper er tidligere højskoleforstander og embedsmand i
Undervisningsministeriet og Kulturministeriet. Han har redigeret
Sanghåndbogen, som indeholder en gennemgang af alle sangene i
den nye Højskolesangbog.

21.30 -

Natmad og hyggeligt samvær

Lørdag d. 1. oktober
07.30 – 08.30 Morgenmad
08.30

Morgensang og fortælling v/forstander på Frøslevl Efterskole, Lasse Ovesen

09.00 -10.15

Knaster i samarbejdet mellem ledere og bestyrelser
– set med Frie Skolers Lederes øjne

Oplæg v/ Brian Bastiansen formand, Frie Skolers Ledere samt skoledirektør for
Hjemly Fri- & Idrætsefterskole
Hvor kan der typisk opstå problemer i samarbejdet mellem skolens ledelse og
bestyrelse?
Med udgangspunkt i erfaringer og cases vil Brian Bastiansen redegøre for de
udfordringer i samarbejdet, som ender på lederforeningens skrivebord.
10.45 – 12.00 Workshops
Vælg mellem:
1) Bestyrelsens ansvar og opgaver – en introduktion til bestyrelsesarbejdet på
efterskolen
v/ Bjarne Bundsgaard Nielsen, økonomisk konsulent i Efterskoleforeningen

2) Lederløn og lønforhandlinger
v/ Hanne Lautrup, specialkonsulent i Efterskoleforeningen
Typisk vil bestyrelsesformand og forstander holde en årlig lønsamtale, hvor man
afstemmer forventningerne til udviklingen i forstanderens løn og eventuel tildeling
af engangsvederlag for særlig indsats eller resultatløn. Oplægget gennemgår
lederaftalens bestemmelser om lederløn for forstandere og øvrige ledere, Børne- og
Undervisningsministeriets bemyndigelse til bestyrelserne til at tildele
engangsvederlag samt resultatet af den nyeste undersøgelse af lokal løndannelse for ledere på efterskoler.
Deltagerne vil også få inspiration til forberedelse og gennemførsel af en lønforhandling.

3) Tilsyn med efterskoler – bestyrelsens rolle og ansvar
v/ Sine Eggert, Chefkonsulent i Efterskoleforeningen
Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, der fører tilsyn med bl.a. efterskoler, har i sin
nye tilsynsstrategi varslet flere tilsyn med uddannelsesinstitutionerne og har i
samme strategi et fokus på at rette tilsynet mere mod det ansvarlige niveau – dvs.
bestyrelserne på efterskolerne. Sine vil i sit oplæg gennemgå de forskellige typer af tilsyn og sammen med
deltagerne drøfte, hvordan bestyrelsen kan understøtte ledelsen, når en efterskole blive udtaget til tilsyn.
12.15

Frokost og på gensyn

Kursusinfo
Pris 1.825,00 kr. pr. deltager
Indkvartering på efterskolens elevværelser. Der er kun mulighed for indkvartering på 2 – eller 3-mands værelser,
men hvis man ønsker enkelt værelse, kan vi anbefale følgende overnatningssteder i nærheden:
Frøslev Kro, Bov Kro, Fakkelgården, Hotel Des Nordens (man står selv for kontakten hertil)
Seneste tilmelding 1. sept. 2022
Kun elektronisk tilmelding via efterskoleforeningens hjemmeside:
https://www.efterskolerne.dk/For-efterskoler/Kurser-og-moder/Kurser/2022/Efterskolebestyrelses_kursus_22
ADRESSE:
Frøslev Efterskole
Lejrvejen 85, 6330 Padborg
Tlf.: 74 67 66 44
www.fle-skole.dk

Kursusudvalg:
Erik Lydiksen – Frøslev Efterskole
Britta Køhler – Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole
Vibeke Christensen – Bramming Gymnastik og Idrætsefterskole
Kim Lassen – Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole
Susanne Wind Kristensen – Vojens Gymnastik- & Idrætsefterskole
Claus Krag – Aabæk Efterskole
Hanne Lautrup – Konsulent i Efterskoleforeningen
Bjarne Bundsgaard Nielsen – Konsulent i Efterskoleforeningen

