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Viceforstanderkursus 

17. - 18. maj, Den frie Lærerskole i Ollerup 

Torsdag d. 17. maj 

10.00-10.30   Ankomst, indkvartering og formiddagskaffe  

10.30-10.45  Velkomst og introduktion til kurset. Så skal der synges! 

10.45-11.45 Speed dating for brandslukkere. Vi lærer hinanden at kende og tager 

hul på samtalen om højskoleledelsens glæder og sorger…  

11.45-12.35 Introduktion til og rundvisning på Den frie Lærerskole   

12.35 Frokost på Den frie Lærerskole 

13.15-16.00 Viceforstanderens rolle, opgaver og vilkår. En eftermiddag med 

oplæg, debat og tid til erfaringsudveksling. 

• Højskoleledelse i krydspres, oplæg v. Ole Buch Rahbek, FFD 

• Viceforstanderens rolle og udfordringer, oplæg v. Lars Koed 

Mogensen, Gerlev, på baggrund af orlovsprojekt. 

• Det juridiske ansvar for en viceforstander: hvor går grænsen? 

Oplæg ved Thor West, FFD 

• Fælles øvelse: kan vi definere og nedskrive de ideelle forhold og 

vilkår for en viceforstander? 

16.00-17.00  Pause 

17.00-18.00 Rundvisning på Gymnastikhøjskolen i Ollerup v. højskolelærer 

Simon Finnerup  

18.00-18.30  Middag på Gymnastikhøjskolen 

18.45-21.15 Lokalaftaler, arbejdstid og måder at tælle på. Med udgangspunkt i 

undersøgelse fra FFD drøfter vi ledelsesperspektiver, dilemmaer og best 

practice i relation til lærernes arbejdstid og forholdet mellem 

undervisning og samvær.  

21.15- Samvær, fællessang og natmad i de 

traditionsrige og stemningsfyldte Gamle Stuer på 

Gymnastikhøjskolen 
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Onsdag d. 18. maj 

7.30-8.00 Morgenmad på Den frie Lærerskole  

8.00-8.30 Morgensamling v. Rikke Holm, Engelsholm Højskole 

8.45-9.45 Om ministeriets tilsyn og dialog med skoler. Oplæg og samtale v. Ole 

Wille, Kulturstyrelsen 

10.00-12.00 FFD præsenterer: skabelon for indholdsplaner og vejledning omkring 

UBAK – det længe savnede skelet, som viceforstanderne kan hægte kød 

på, er her nu! 

12.00-12.30  Nyt fra FFD og afrunding af kurset 

12.35  Frokost på den Frie Lærerskole og derefter afrejse 

 


