Kursusprogram

Formandstræf for bestyrelsesformænd 2020
Vartov, Farvergade 27H, 2. 1463 København K
Fredag den 24. januar kl. 18.30 - lørdag den 25. januar 2020
kl. 15.30

Hør bl.a. om resultaterne fra Efterskoleforeningens forskningsprojekt ’Dannende
undervisning og samvær på efterskoler’. Dertil kan du møde foreningens formand
Torben Vind Rasmussen samt bestyrelsesmedlemmerne Ulrik Goos Iversen og Esben Jensen fortælles om foreningens bæredygtighedsprojekt samt regionernes
fremtidige rolle i foreningen.
I 2020 har vi valgt at lægge formandstræffet som et seminar på Vartov i København, hvor deltagerne vil få en rundvisning på sekretariatet og i Vartov Kirke.
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 formænd, danne netværk og fortælle Efterskoleforeningen, hvordan den bedst hjælper bestyrelserne med råd og vejledning.
Oplægsholdere
Efterskoleforeningens direktør, Bjarne Lundager Jensen vil fortælle om efterskolernes aktuelle politiske situation, og formand Torben Vind Rasmussen, bestyrelsesmedlemmerne Ulrik Goos Iversen og Esben Jensen vil sammen med forenings konsulenter opdatere deltagerne med de seneste nyheder fra efterskoleverdenen.
Endelig vil Ulla Højmark fra UC-Absalon fortælle om resultaterne fra forskningsprojektet om dannende undervisning og samvær på efterskolerne.
Bemærk! Deltagerne skal selv bestille overnatning fra fredag til lørdag.
Program
Fredag den 24. januar 2020
18.30

Velkommen til Vartov v/Esben Jensen

19:00

Efterskolernes aktuelle politiske situation v/Bjarne Lundager
Jensen

20:00

Regionernes fremtidige rolle i Efterskoleforeningen v/Torben
Vind Rasmussen og Esben Jensen

21:00

Rundvisning på Sekretariatet og Vartov Kirke

21.30

Natmad og cafehygge på Vartov

Lørdag den 25. januar 2020
9:30
Morgensamling
10:00

”Dannende undervisning og samvær på efterskolerne” Efterskolernes forskningsprojekt. Foredrag v/Ulla Højmark, Docent
på UC Absalon

11:30

Hvordan medvirker efterskolerne til bæredygtighedsdebatten? v/Ulrik Goos Iversen, medlem af Efterskoleforeningens bestyrelse og forstander på Baunehøj Efterskole

12:30

Frokost

13:30

Orientering fra foreningens konsulenter v/Hanne Lautrup og
Bjarne Bundsgaard Nielsen. Hør om den seneste regnskabsanalyse, økonomiske konsekvenser af ny ferielov og meget mere

15:00

Opsamling på dagen v/Esben Jensen

15:30

Kaffe og afrejse

Praktiske oplysninger
Kursussted

Vartov, Farvergade 27 H, 2. 1462 København K.
Bemærk. Deltagerne skal selv sørge for overnatning i København

Overnatning

Som billige overnatningsmuligheder kan vi anbefale:
www.wakeupcopenhagen.dk
https://www.cabinn.com/
Der er naturligvis mange andre muligheder, men disse er beliggende tæt ved hovedbanegården og dermed tæt på Vartov

Tid

Fredag den 24.1 kl. 18:30 til
lørdag den 26.1 2020 kl. 15:30

Tilmelding

Bindende tilmelding foregår på Efterskoleforeningens kursuskalender www.efterskolerne.dk/kurser
senest 8. januar 2020.

Deltagerpris

1.200 kr.

Deltagerantal

Max. 60

Betaling

Snarest efter tilmeldingsfristens udløb fremsendes opkrævning på deltagerbetaling, deltagerliste m.v.

Kursusledelse

Hanne Lautrup, konsulent. hl@efterskolerne.dk
Esben Jensen, bestyrelsesmedl., ej@efterskolerne.dk
Bjarne B. Nielsen, konsulent, bn@efterskolerne.dk

