Kursusprogram

Kursus for nye efterskoleledere
2 moduler á hver 3 dage
Modul 1: tirsdag d. 20. – torsdag d. 22. oktober 2020
Modul 2: tirsdag d. 2. – torsdag d. 4. februar 2021

Kurset er tilrettelagt i et samarbejde mellem Undervisningsministeriet og
Efterskoleforeningen
Forbehold for ændringer af indholdet

Modul 1
Tirsdag den 20. oktober 2020
10:00-10:30

Ankomst og indkvartering

10:30-12:00

Velkomst, præsentation og introduktion til kurset
v/kursuslederne

12:00-13:00.

Frokost

Tema 1. Efterskolelovens overordnede bestemmelser
13:00-15:00

Efterskolernes hovedsigte og grundlæggende forudsætninger for
at være godkendt til at modtage statstilskud v/Signe Rørdam
Thomsen

15:30-16:00

Årsplan, indholdsplan og organisering af undervisning og
samvær v/Bjarne Bundsgaard Nielsen

16:00-17:30

Caseopgaver med udgangspunkt i dagens tema

18:00-19:00

Middag

19:30-20:45

Folkeoplysning belyst gennem højskolesangbogen v/Jesper
Moesbøl

Onsdag den 21. oktober
08:00-08:30

Morgenmad

08:30-08:45

Morgensang v/kursuslederne

08:45-09:15

Formandens halve time v/Torben Vind Rasmussen

09:15- 10:00

Krav til skolernes hjemmesider, tilsyn og ministeriets rolle
v/Signe Rørdam Thomsen

10:15-12:00

Caseopgaver med udgangspunkt i emnerne fra Tema 1

12:00-13:00

Frokost

13:00-13:30

Deltagerne ’passer kontoret’

Tema 2. Efterskolernes opgaver og indsatser
13:30-15:00

Etik og kontrakt. Kodeks for samarbejde mellem efterskole og
hjem v/Hanne Lautrup

15:30-17:30

Særlige elevgrupper, specialundervisning og
Efterskoleforeningens indsatsområder v/Sine Eggert

18:00-19:00

Middag

19:30-20:45

”Alle unge vil gerne lykkes”. Foredrag v/Jesper Oehlenschläger og
Jan Dufke - ud fra deres bog af samme navn

Torsdag den 22. oktober
08:00-08:30

Morgenmad/udtjekning

08:30-08:45

Morgensang

Tema 3. Efterskolen som arbejdsgiver
08:45-10:00

Overenskomst, arbejdstid og løn for efterskolelærere v/Christian
Petersen

10.15- 12:00

Caseopgaver med udgangspunkt i emner fra tema 3

12:00-13:00

Frokost

13:00-14:30

Lokalløn og forhandling. v/Christian Petersen

14:30-15:00

Afslutning og hjemrejse

Modul 2
Tirsdag den 2. februar 2021
10:00-10:30

Ankomst og indkvartering

10:30-11:00

Velkomst, Siden sidst v/kursuslederne

11:00-12:00

Tilskudstyper og -rytme v/Bjarne Bundsgaard Nielsen

12:00-13:00

Frokost

13:00-13:30

Deltagerne ’passer kontoret’

Tema 4. Tilskud og økonomi
13:30-14:00

Elevstøtte v/Bjarne Bundsgaard Nielsen

14:00-15:45

Årsrapport og revision. Samarbejdet mellem revisor, skolens
administration og ledelse v/ Ulla Koed

15:45-17:30

Caseopgaver med udgangspunkt i emnerne fra Tema 4

18:00

Middag

19:30-20:45

”Efterskolernes aktuelle politiske situation” v/Bjarne Lundager
Jensen

Onsdag den 3. februar 2021
Tema 5. Ledelse i praksis. Det personlige lederskab
08:00-08:30

Morgenmad

08:30-08:45

Morgensang

8:45-12:00

Hvad er ledelsesopgaven anno 2020? Og hvad betyder dette for
selve lederrollen? v/Morten Novrup og Thomas Lundby. IMPAQ
Casebaseret undervisning. Deltagerne har alle en case med til
kurset. ift. nedenstående tema. Se næste side
Kurset skal give deltagerne nye perspektiver på ledelsesopgaven,
som kan inddrages i afklaringen af, hvilke kompetencer, der
kræves/skal dyrkes for at varetage opgaven som leder af en
efterskole. Der kræves et væsentligt element af aktiv deltagelse,
hvor deltagerne sættes i spil og får mulighed for at reflektere
over egne præferencer og aktuelle situationer.
Ledelse i praksis er et lederkursus, der giver en indføring i
grundlæggende teori, værktøjer og indsigt i de
ledelsesudfordringer, der følger med din nye rolle som leder.

12:00-13:00

Frokost

13:00-13:30

Deltagerne ’passer kontoret’

13:30-17:00

Der arbejdes videre i sparringsgrupper med udgangspunkt i de
medbragte cases

17:00

Fællesopsamling

18:00

Middag

19:30-20:45

IMPAQ - oplæg og øvelse om versatil ledelse (LVI)

Torsdag den 4. februar 2021
08:00-08:30

Morgenmad/udtjekning

08.30

Morgensang

08.40

Kort opsamling på LVI-samtaler

08.50

Oplæg om lederudvikling, herunder arbejde med værdier og
forhindringer

10.00

Udforskning af dine drivkræfter og forhindringer plenum øvelse

11.00

Sparring i trioer – ”inkl. next”?

12.00

Afslutning og evaluering

12.30

Frokost og afrejse

Caseoplæg
På kurset vil I få mulighed for sparring på konkrete udfordringer I står med i jeres ledelse
på skolen. Som optakt til dette arbejde, og undervisningen i øvrigt, vil vi bede jer
reflektere over nedenstående spørgsmål. Spørgsmålene har til formål at hjælpe jer lidt op
i helikopteren, for derefter at zoome ind på den konkrete udfordring som I ønsker at få
sparring på, på kurset.

- Når du kigger på din skole som helhed, hvad får du så øje på?:
- Hvordan er jeres “resultater” (fx karakterer, elevgrundlag mm).
- Hvordan er trivslen blandt de ansatte?
- Hvordan er samarbejdet?
- Læringskulturen?
- Feedbackkulturen?
- Hvordan er de ansattes kompetencer? Både til kerneopgaven, og til samarbejde.
- Andet?

Skab dig et samlet billede over hvad der fungerer godt, hhv. mindre godt på skolen.
Overvej så hvor du som leder mener jeres vigtigste fokus skal være som skole de næste
1-2 år. Og overvej i forlængelse af dette, hvilken ledelse dette vil kalde på?

Når du har gjort dig disse overvejelser, så vælg én konkret udfordring, som du kan
fremlægge og få sparring på, på kurset.

Jo mere åben og ærlig I kan være i jeres cases, jo mere udbytte vil I få.

Undervisere
Signe Rørdam Thomsen, pædagogisk konsulent, STUK, UVM
Ulla Koed, reg. revisor, Beierholms skolegruppe
Jesper Moesbøl, tidligere højskoleforstander og embedsmand i både Undervisnings- og
Kulturministeriet
Jan Dufke, tidligere forstander på Skovbo Efterskole
Jesper Oehlenschläger, tidligere forstander på Nordsjællands Efterskole

Fra Efterskoleforeningen
Torben Vind Rasmussen, formand
Bjarne Lundager Jensen, direktør
Sine Eggert, specialkonsulent
Hanne Lautrup, specialkonsulent
Christian Petersen, chefkonsulent
Bjarne Bundsgaard Nielsen, økonomisk konsulent

Praktiske oplysninger
Kursussted

Begge moduler afholdes på
Kursuscenter Brogaarden
Abelunelundsvej 40
5500 Middelfart
Tlf.: 64401700

Tid

Modul 1
Tirsdag d. 20. oktober 2020, kl. 10.00 til
Torsdag d. 22. oktober 2020, kl. 15.00
Modul 2
Tirsdag d. 2. februar 2021 kl. 10.00 til
Torsdag d. 4. februar 2021 kl. 13.00

Medbring

PC/Mac, lommeregner samt efterskoleloven og
tilskudsbekendtgørelsen i print. De findes her:
Efterskoleloven
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/815
Tilskudsbekendtgørelsen
www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=188384

Tilmelding

Senest torsdag den 17. september 2020
Tilmelding: www.efterskolerne.dk/kurser

Framelding

Inden d. 17. september 2020 refunderes hele beløbet

Deltagerpris

Kr. 9.900, Prisen inkluderer overnatning i enkeltværelse med
delebad, fuld forplejning og materialer

Kursusledelse

Christian Petersen,
e-mail: cp@efterskolerne.dk
direkte tlf.: 3317 9763
Bjarne Bundsgaard Nielsen,
e-mail:bn@efterskolerne.dk
direkte tlf.: 3317 9766

Kursussekretær

Kirsten Buerup Andersen
Efterskoleforeningen
e-mail: kba@efterskolerne.dk
direkte tlf.: 3317 9588

