Kursusprogram

Faglig opdatering for efterskolernes ledelser
22. maj 2019
Bjergsnæs Efterskole

Kurset er en længe efterspurgt mulighed for faglig opdatering for efterskolernes
ledelser.
Dagen indledes med et blik på efterskolernes aktuelle politiske situation, hvorefter
forskellige velkendte og nye emner gennemgås, bl.a. de nye regler om frihed og
folkestyre, ministeriets tilsyn med skolerne, de grundlæggende betingelser for tilskud, den nye ferielov og planlægning af lærernes arbejdstid og meget andet.
Målgruppen er forstandere, mellemledere, skemaplanlæggere og de administrative
medarbejdere og andre for hvem indholdet er relevant. Gerne 2-3 personer fra hver
skole.
Kurset afholdes tre forskellige steder i landet med ens indhold:
14. maj 2019: Eisbjerghus Internationale Efterskole, Eisbjergvej 2, 5580 Nørre
Aaby
15. maj 2019: Skovbo Efterskole, Ringstedvej 614A, 4100 Ringsted
22. maj 2019: Bjergsnæs Efterskole, Arnbjerg Allé 10, 8800 Viborg
Program
Onsdag den 22. maj 2019
9.00 - 9.20
Ankomst med kaffe og brød
9.30

Velkomst
v/ Efterskoleforeningen og skolens forstander

9.45 – 10.30

Efterskolernes aktuelle politiske situation
v/ Direktør i Efterskoleforeningen, Bjarne Lundager Jensen

10.30 – 10.45

Pause

10.45 – 11.45

Efterskolelovens § 1: Formål og Virksomhed
• Hovedsigtet, herunder ’frihed og folkestyre
• Undervisning og samvær, herunder minimumskrav
• Stå mål med
• Grundlæggende betingelser for tilskud.
• Årsplan og indholdsplan
• Krav til indhold på skolens hjemmeside
v/ Konsulent Bjarne Bundsgaard Nielsen:

11.45 – 12.00

Pause

12.00 – 13.00

Den nye ferielov, herunder betydningen for arbejdstiden de kommende to skoleår
v/ Konsulent Christian Petersen

13.00 – 14.00

Frokost

14.00

Kaffe og frugt ved kursuslokalet

14.00 – 15.00

Korte nyheder fra konsulenterne
• Ministerielt tilsyn med prøveperioden – krav til indhold
• Regler for tjenesteboliger
• Skolekontrakter – betalingsvilkår, herunder ved afbrydelser og rejser
• Anti-mobbepolitik
• FNs Børnekonvention
v/Konsulenterne Hanne Lautrup og Bjarne Bundsgaard Nielsen

15.00 – 15.50

Lærernes tjenestetid
Opgørelser, pausetidsregler og indgåelse og udformning
af akkordaftaler, dialog med lærere og TR.
v/ Konsulent Christian Petersen

15.50 – 16.00

Afrunding – og farvel

Praktiske oplysninger
Kursussted

Eisbjerghus Internationale Efterskole,
Eisbjergvej 2, 5580 Nørre Aaby

Tid

22. maj 2019 kl. 9 - 16

Tilmelding

Senest den 13. maj 2019 på www.efterskole.dk/kalender

Deltagerpris

600 kr. pr. person inkl. forplejning
Der fremsendes faktura til skolen

