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Indhold
Kurset er tilrettelagt for ansatte i 
højkolernes administration. Formålet er at 
belyse aktuelle emner og spørgsmål og at 
give mulighed for erfaringsudveksling i to 
blokke af workshops. 
Fra Slots- og kulturstyrelsen vil der blive 
berettet om ministeriets tilsyn, og fra FFD 
vil der blive orienteret om nyt vedrørende 
love og regler. 

Tid & Sted
24.-25. oktober 2018. 
Brenderup Højskole, Stationsvej 54, 
5464 Brenderup, tlf.: 6444 2414

Pris
Kursuspris med overnatning 2.250 kr. 
Der gives 10% rabat, hvis man er personligt 
medlem af FFD. 
Medlemskab koster 200 kr.om året.  
Køb via webshop.hojskolerne.dk.

Tilmelding
Senest den 10. oktober 2018 via 
www.ffd.dk/kurser 
Vælg gerne dobbeltværelse og en værelses-
kammerat, da der kun er få eneværelser.
For yderligere information kontakt 
Thor West, tlf.: 3336 4033, twn@ffd.dk.

  Torsdag den 25. oktober

07.45  Morgenmad
08.30  Højskolens kerne og FFD’s indsats-
           områder, v Lisbeth Trinskjær, Ubbe-
           rup Højskole og FFD 
______________________________________

09.30  Kaffe
______________________________________

10.00  Workshop 2 - vælg mellem:
           2a: Særlige elevgrupper og mulig-
           heder for støtte., v. Jakob Hvene-
           gaard, FFD og Eva Nørgaard Jensen, 
           Uldum Højskole 
           2b: Løn og ansættelse. Fokusemner 
           er bl.a.: Ansættelsesgrundlaget, 
           Lønforhold TAP og Ferieregler, 
           v. Thor West og Viggo Mellerup 
______________________________________

12.00  Frokost
_____________________________________

12.45  Nyt om praktiske it-løsninger
           Bl.a. om sikker mail og sikker om-
           gang internt med følsomme data
           med kort præsentation af mulige
           løsninger.
______________________________________

13.30  Nyt fra FFD 
           v. Thor West og Viggo Mellerup
______________________________________

14.45  Afslutning og kaffe

Ret til ændringer i programmet forbeholdes.
  

  Onsdag den 24. oktober

10.00  Ankomst og indkvartering
10.30  Velkomst v. Ivan Jeppesen, Mariager  
           Højskole og FFD’s bestyrelse 
______________________________________

10.45  Opdateringer på:  
           Ændringer vedr. specialundervis-
           ning og SPS, Højskolebasen og sidste 
           nyt om Persondataforordningen.
______________________________________

12.00  Frokost
______________________________________

12.45  Rundvisning på skolen
______________________________________

13.30  Workshop 1 - vælg mellem:
           1a: Højskolen – en særlig skoleform
           (især for nye), v. Thor West, FFD
           1b: FFD’s nye Højskolebase i praksis, 
           v. Janne Bavnhøj, FFD
           1c: Økonomi – Fra analyse til hand-
           ling, v. Martin Jochens Lück, BDO 
______________________________________

15.00   Kaffe
______________________________________

15.30  Nyt om tilsynet med højskolerne
           v. Ole Wille, Slots- og Kulturstyrelsen
______________________________________

16.30  Meningsmatch-spillet (1 time)
  Vi sætter med spillet fokus på vores
  arbejde, både det der står i stillings-
  beskrivelsen, og det der ikke er 
  beskrevet.
______________________________________

18.30  Middag 
______________________________________

21.00  Samtale om hverdagens dilemmaer

Kaffe og natmad

Se beskrivelser af workshops 
på næste side



  Workshop 1

1 a.
Højskolen, en særlig skoleform  
– mest for nye
Workshoppen vil belyse, hvordan de 
lovgivningsmæssige rammer og traditionen 
på området sammen former denne særlige 
skoleform – Folkehøjskolen. Både som 
skole og som arbejdsplads.
Der vil være fokus på de vigtigste love og 
regler vedrørende den selvejende institu-
tion, kursusvirksomheden og ansættelses-
forholdene.  
Workshoppen, der især er tilrettelagt med 
henblik på nyansatte i højskolernes admini-
stration, vil med eksempler og spørgsmål 
belyse og debattere disse forhold.
Oplæg v. Thor West, FFD

1 b.
FFD’s nye database (Højskolebasen) i 
praksis
Få indblik i Højskolebasen – databasen, 
der rummer alle skolernes og kursernes 
informationer - og tankerne bag udviklin-
gen af den nye søgning. Højskolebasen 
danner grundlaget for søgning efter kurser 
på www.hojskolerne.dk. Vi gennemgår 
de principper, der er gode at kende for at 
skrive tekster, så kurserne bliver fundet i 
søgningen. Vi kigger på, hvordan søgnin-
gen bruges, og hvordan vi kan hjælpes ad 
med at få endnu flere på højskole.
Oplæg v. Janne Bavnhøj, FFD

1 c.
Økonomi – Fra analyse til handling
Hvordan kan vi blive bedre til at anvende 
de foreliggende regnskabstal og analyser 
for skoleformen i vores planlægning og 
beslutningsprocesser på den enkelte skole? 
Hvorfor er bl.a. budgetter så vigtige, og 
hvordan anvendes de bedst?
Workshoppen vil desuden give mulighed 
for drøftelse af diverse spørgsmål, fx ved-
rørende moms. 
Oplæg v. Martin Jochens Lück, BDO 

  Workshop 2

2 a.
Særlige elevgrupper og muligheder for 
støtte
I første halvdel af workshoppen stilles der 
skarpt på, hvilke muligheder for støtte høj-
skolen kan tilbyde forskellige elevgrupper, 
nogle formaliserede gennem lovgivning, 
andre som selvvalgte tilbud for at kunne 
tiltrække en mangfoldig målgruppe. 
Anden halvdel af workshoppen vil have 
fokus på arbejdet med særlige elevgrup-
per, og være en erfaringsudveksling og 
drøftelse om, hvorvidt man overhovedet 
kan forvente, at det administrative perso-
nale ser sig selv som en del af og tager del 
i den pædagogiske opgave, når der også 
skal tages telefoner, skrives fakturaer og få 
hverdagen til at fungere.
Oplæg v. Jakob Hvenegaard, FFD og Eva Nør-
gaard Jensen, Uldum Højskole 

2 b.
Løn og ansættelse
Workshoppens fokusemner indenfor løn og 
ansættelse er bl.a.: 
- Ansættelsesgrundlaget for ansatte i 
højskolen
- Lønforhold for TAP
- Boligforhold (inkl. FFDs undersøgelse)
- Vigtige ændringer med den nye Ferielov
Der vil være god mulighed for erfaringsud-
veksling og drøftelse af spørgsmål.
Oplæg v. Viggo Mellerup og Thor West, FFD


