Kursusprogram

Formandstræf for bestyrelsesformænd 2019
Ladelund Efterskole
Lørdag den 26. januar 2019 kl. 10 - 16

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
Fremtidsforsker Jesper Bo Jensen, Advokat og formand for Eriksminde Efterskole Jens Brusgaard
Konst. formand i Efterskoleforeningen og forstander for Ryslinge Høj- og Efterskole Torben Vind Rasmussen, bestyrelsesmedlem i Efterskoleforeningen
Esben Jensen, samt konsulenter fra Efterskoleforeningen.
Program
Lørdag den 26. januar 2019
09.30 – 10.00
Ankomst og kaffe
10.00 – 10.15

Velkomst v/Esben Jensen og Torben Vind Rasmussen, Efterskoleforeningen

10.15 – 11.30

Fremtidens efterskoler, de nye unge, de nye temaer
og de nye forældre
De kommende unge på efterskoler er fra generation ’New
Millenium’ og kommer efter den ’Generation z’, vi lige
har vænnet os til.
De er socialiseret med læreplaner i skolen. Deres forældre har oplevet den store forbrugsfest og den efterfølgende finanskrise, og børnene er opdraget lidt Stop & Go
efter forholdene.
Temaer for efterskolerne bliver også påvirket af de nye
unge og de nye forældre. De unge er ikke længere så optaget af at redde verden, men ser mere på det nære, det
fokus, der kom med krisen, mens forældrene er meget
mere krævende på børnenes vegne.
Forældrene er oftest børn af 68 generationen. De vil
gerne kontrollere børnene og har meget behov for selvbekræftelse.
De unge vil derfor gerne have et frirum, hvilket efterskolerne skal skabe for dem.
Foredrag v /Jesper Bo Jensen, Center for Fremtidsforskning.

11.30 – 12.00

Rundvisning på Ladelund Efterskole/Networking.
Se skolen og/eller erfaringsudveksling med andre formænd.

12.00 – 12.45

Frokost

12.45 – 13.45

Samarbejde mellem bestyrelse og ledelse
Hvor går grænsefladerne?
Skal formanden blande sig i den daglige ledelse?
Skal forstanderen involvere sig i bestyrelsens strategiarbejde?
Oplæg og samtale om, hvordan ledelsen kan bidrage til
et tillidsfuldt og professionelt forhold mellem bestyrelse
og daglig ledelse.
v/ Advokat og formand for Eriksminde Efterskole, Jens
Brusgaard

14.00 – 15.30
(kaffe undervejs)
15.30 – 16.00

Nyt fra Efterskoleforeningen
v/Esben Jensen, Torben Vind Rasmussen og konsulenterne
Opsamling på dagen v/Esben Jensen

Praktiske oplysninger
Kursussted

Ladelund Efterskole
Ladelundvej 75,
6600 Vejen

Tid

Lørdag den 26. januar 2019 kl. 9.30 – 16.00

Tilmelding

Tilmelding foregår på Efterskoleforeningens kursuskalender www.efterskoleforeningen.dk/kalender
senest 8. januar 2019.

Deltagerpris

600 kr.

Deltagerantal

50-70

Betaling

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

