
 

 
 

 

INTRODUKTON TIL BESTYRELSESARBEJDE I SELVEJENDE 
UDDANNELSESINSTITUTIONER 

Introduktionskursus til det professionelle bestyrelsesarbejde 
 
 
Målgruppe: Primært nye medlemmer af gymnasiernes bestyrelser. Erfarne 

medlemmer, der ønsker at få opdateret viden om bestyrelses-
arbejdet, kan også tilmelde sig   

 
Tidsramme: 3/4 dag 
 
Mål og udbytte: Som deltager får du en introduktion til bestyrelsesarbejdet spe-

cifikt i en selvejende uddannelsesinstitution. Du indføres i værk-
tøjer til både at kunne forstå og at agere som et professionelt 
bestyrelsesmedlem og herigennem at understøtte skolens ud-
vikling.  

 
Program: 
 
10.00 – 10.15 
 

Velkomst og præsentation 

10.15 – 12.00  
 

Rammerne for bestyrelsesarbejdet i uddannel-
sessektoren 
Her defineres rammerne om bestyrelsesarbejdet i form af vilkå-
rene for statslige selvejende institutioner, udviklingstendenser 
inden for bestyrelsesarbejdet generelt og især i selvejende insti-
tutioner samt bestyrelsens basale rolle og funktion i forhold til 
de øvrige ledelsesniveauer, herunder især samspillet med den 
daglige ledelse. 
 

 Uddannelsessektoren og de uddannelsespolitiske mål-
sætninger 

 Selveje som styringsform 
 Udviklingstendenser i bestyrelsesarbejdet 
 Bestyrelsesansvar  
 Bestyrelsens basale funktioner 
 Samarbejdet og arbejdsdelingen mellem bestyrelse og 

daglig ledelse 
 Kodeks for godt bestyrelsesarbejde 

 
 

12.00 – 12.45 
 

Frokost 

12.45 – 13.45 Det løbende bestyrelsesarbejde 
Forskellige værktøjer til understøtning af det løbende bestyrel-
sesarbejde præsenteres, og der trækkes på konkrete erfaringer 
med praktisk bestyrelsesarbejde. Der stilles skarpt på bestyrel-
sesledelse, organisering af bestyrelsesarbejdet, bestyrelses-



 

 
 

 

kompetencer og hvordan de forskellige kompetencer kommer i 
spil på en konstruktiv måde. 
 

 Bestyrelsesledelse, herunder formandens rolle og funk-
tion 

 Organisering af bestyrelsesarbejdet i f.eks. udvalg  
 Bestyrelsesmødeafvikling 
 Bestyrelsessamarbejde og bestyrelsen som team 
 Årsrytme i bestyrelsesarbejdet 
 Tavshedspligt og habilitet 
 Bestyrelseskompetencer 
 Bestyrelsesevalueringer 

 
 

13.45 – 14.00 
 

Kaffe 

14.00 – 14.50 Bestyrelsens rolle i forhold til strategi og økonomi 
Her gives en ganske kort introduktion til bestyrelsens arbejde 
med strategi, samt bestyrelsens opfølgnings- og kontrolfunktion. 
Både i forhold til de strategiske beslutninger og i forhold til øko-
nomi og kapitalberedskab.  
 

 Uddannelsessektorens vigtigste strategiske udfordrin-
ger 

 Bestyrelsens strategiske rolle 
 Økonomirapportering 
 Helhedsorienterede rapporteringsmodeller 
 Ressourceregnskabet 
 Risikostyring 

 
 

14.50 – 15.00 Opsamling og evaluering 
 
 
Undervisere: 
Undervisningens forestås af erfarne konsulenter fra Pluss Leadership, som har 
stort kendskab til uddannelsessektoren samt stor praktisk og teoretisk viden om 
bestyrelsesarbejde. Pluss Leadership har udviklet og gennemført de tidligere kur-
ser i bestyrelsesarbejde, som Undervisningsministeriet har udbudt sammen med 
bestyrelsesforeningerne. 
 
Spørgsmål vedrørende kurset bedes rettet til konsulent Jakob Løndal Hansen (tlf. 
50 56 84 86). 
 
Tid og sted: 
 
Middelfart: 19. januar 2011 
København: 27. januar 2011 
Randers: 10. februar 2011 
 
 



 

 
 

 

 
Pris: 
 
1.500 kr. excl. moms pr. deltager, incl. frokost, kaffe og kursusmateriale. 
 
Tilmelding: 
 
Til koordinator Mie Niklassen, Pluss Leadership på mn@pluss.dk, senest 3 uger 
før kursets afholdelse. 

mailto:mn@pluss.dk

