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Indhold
FFD udbyder et nyt uddannelsesforløb til
forretningsførere. Det består af 3 moduler
á 2 dage med delemner, som vi mener, 
er aktuelle og relevante for forretnings-
førere. Forløbet skal ses som et samlet 
forløb, og der vil blive mulighed for at få 
indflydelse på den endelige udformning af 
modul 2 og 3. Modul 2 om ledelse vil des-
uden være åbent for andre interesserede 
mellemledere på højskolerne.

Tid & Sted
Modul 1: 12.-13. marts 2019 på
Kursuscenter Brogården, Middelfart
Modul 2 og 3 placeres også centralt i landet.

Pris
Prisen for alle 3 moduler er 6.900 kr.
Deltagelse alene i modul 2 koster 2.800 kr.
Der gives 10% rabat, for personligt
medlem af FFD - prisen er 200 kr. om året: 
www.ffd.dk/medlem/bliv-medlem

Tilmelding
Senest den 8. februar 2019 via
www.ffd.dk/kurser

Planlægningsgruppen:
Ivan Jeppesen, FFD og Mariager Højskole
Lone Sloth Møller, Ubberup Højskole
Sonia Luther, Aalborg Sportshøjskole
Tommas Amstrup, Nørgaards Højskole
Thor West Nielsen, FFD  Modul 3   10.-11. september

Driftsoptimering vil - udover en opfølgning 
på tema 2 - være overskriften i modul 3.

Temaer:
- Økonomistyring (herunder indkøb)
- Forvaltningsmål 
- Strukturkrav 
- Vedtægter, hjemmeside, års- og 
 indholdsplan
- Drift af bygninger
- Langsigtet strategi
______________________________________

  Modul 2   21.-22. maj 

Højskoleledelse med særligt fokus på 
mellemlederens rolle. Både for forretnings-
førere og mellemledere. 
Temaer:
- Højskoleledelse
- Mellemlederens rolle og opgaver set i  
 forhold til højskolens formål og hovedsigte
- Ledelse mellem pædagogik, praksis, drift  
 og ideologi
- Udfordringer for mellemlederen
- “Værktøjer” til den daglige ledelse
______________________________________

  Modul 1    12. marts

09.30 Ankomst 
______________________________________

10.00 Velkomst og introduktion
______________________________________

10.15 Forretningsfører i en unik skoleform
Højskolens særlige rammer: Lovgivning, 
organisation og tradition, 
v/ Thor West, FFD.
______________________________________

12.00 Frokost
______________________________________

13.00 Hvordan sikrer vi, at de vigtigste 
lovkrav overholdes?
v/ Tommas Amstrup, Nørgaards Højskole
og Ole Wille, Slots- og Kulturstyrelsen
______________________________________

15.00 Forretningsførerens rolle og opgaver
v/ Ivan Jeppesen og planlægningsgruppen
______________________________________

18.00 Middag
______________________________________

19.30 Networking
Drøftelse ud fra indlæg om: Hvordan det 
opleves som ny forretningsfører at komme 
ind i højskoleverdenen. Herunder erfa-
ringer fra eksisterende ERFA-grupper.
______________________________________

21.00 Natmad

  Modul 1    13. marts

08.00 Morgenmad
______________________________________

08.30 Forretningsførerens ansvar 
Habilitet, loyalitet og juridiske/moralske 
pligt til at informere. 
v/Jens Brusgaard, advokat
______________________________________

10.30 Ansættelsesvilkår og personalejura
Kontrakter, løn- og personalepolitik, 
lønundersøgelser mv.. v/Viggo Mellerup, 
juridisk konsulent FFD
______________________________________

12.00 Middag
______________________________________

13.00 Ansættelsesvilkår fortsat
God personalehåndtering og HR på høj-
skolen v/ Ivan Jeppesen, ff. Mariager Høj-
skole og Lea Halkier, HR-konsulent, FFD.
______________________________________

14.00 Afrunding 
Forslag til modul 2 og afrejse.

Foreløbigeprogrammerfor modul
1 og 2


