Styrk bestyrelsens kompetencer med skræddersyet uddannelse
Præsentation af Selveje Danmarks bestyrelsesuddannelse1

Selveje Danmark har i samarbejde med UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole udviklet en
kompetencegivende bestyrelsesuddannelse. Uddannelsen udbydes af UCL på vegne af Selveje Danmark og er
skræddersyet selvejende organisationer.
Formålet med uddannelsen er at give bestyrelser og daglig ledelse et solidt strategisk løft kombineret med
større indsigt i selvejende organisationers særkende. Uddannelsen lægger desuden vægt på erfaringsudveksling
og netværk.
Undervisningen varetages af specialister med teoretisk indsigt og praktisk tyngde som bl.a. professor Kurt
Klaudi Klausen og ekstern lektor ved CBS og Ph.d., Klaus Majgaard. Uddannelsen er bygget op omkring faget
”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen og giver mulighed for at opnå 5 ECTS-point.
Pris: Kr. 5.750 pr. deltager inkl. litteratur og forplejning.
Fokus på selvejendes organisationers særlige udfordringer
Undervisningens omdrejningspunkt er de særlige udfordringer og muligheder ved at drive et idealistisk
foretagende og en sund non-profit forretning på samme tid. Uddannelsens fokus er strategisk udvikling og
forløber over fire eftermiddage med temaerne:
•
•
•
•

Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen

Anerkendte undervisere
Undervisningen byder på en række specialister som oplægsholdere, herunder:
Kurt Klaudi Klausen, professor på Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet. Forfatter til en række
lærebøger, bl.a. bogen Strategisk ledelse i det offentlige - fremskrive, forudse, forestille, der indgår i pensum
Klaus Majgaard, ekstern lektor ved CBS, Ph.d., tidligere leder af Center for frivilligt socialt arbejde og
kommunaldirektør. Klaus er forfatter til flere bøger, bl.a. bogen Handlekraft i velfærdsledelse
Jon Krog: MPA og branchedirektør i Selveje Danmark.
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Uddannelsen udbydes formelt af UCL Erhvervsakademi og Professionshøjskole på vegne af Selveje Danmark

Praktisk
Pris: Kr. 5.750 pr. deltager inkl. eksamen, litteratur og forplejning
Tid og sted: Undervisningen foregår om foråret i København og om efteråret i Vejle kl. 15-20
Omfang: Bestyrelsesuddannelsen forløber over fire eftermiddage/aftener á fem timer. Uddannelsen er bygget
op omkring faget ”strategisk ledelse” på diplomuddannelsen i ledelse og giver mulighed for at opnå 5 ECTSpoint. Pensum er ca. 600 sider
Målgruppe: Bestyrelsesmedlemmer og daglig ledelse i selvejende organisationer
Information: Læs mere om uddannelsen på www.selveje.dk/aktiviteter/bestyrelsesuddannelse
Tilmelding: Kontakt Kåre Skarsholm, politisk konsulent, på 41870804 eller ksk@selveje.dk

Uddannelsens indhold
Selvejende organisationers juridiske særkende, identitet og selvforståelse
•
•
•
•
•

Den selvejende organisations juridiske grundlag
Selvejets særkende, identitet og selvforståelse
Selvejets betydning og potentiale
Selvejets samarbejde og samspil med offentlige myndigheder og civilsamfund
Selvejets politiske situation og mulighed

Bestyrelsens sammensætning, kompetencer og udvikling
•
•
•
•
•

Bestyrelsens udpegning og kompetencesammensætning
Hvordan udnytter bestyrelsen bedst bestyrelsesmedlemmernes forskellige kompetencer?
Hvordan får man bestyrelsen til at samarbejde og agere som et team?
Strategisk og systematisk udvikling af kompetencer i bestyrelsen
Rekruttering til bestyrelsen

Ansvar, roller og opgaver i bestyrelsen
•
•
•
•

Bestyrelsens formål og rolle
Indbyrdes roller i bestyrelsen
Bestyrelsens ansvar og arbejdsopgaver
Årets gang i bestyrelsen (herunder udarbejdelse og brug af årshjul)

Udarbejdelse, implementering og opfølgning af strategi i bestyrelsen
•
•
•
•

Identifikation organisationens kerneværdier, mission og vision
Identifikation af organisationens særkende, markedsposition og potentiale
Udarbejdelse af strategi
Eksekvering og implementering

