Bestyrelsesuddannelsen
Den første bestyrelsespost

Udviklet og udbudt i
samarbejde med:

Flere og større bestyrelsesposter

Formandsrollen

Styrk dit bestyrelsesarbejde & flyt din virksomhed fremad
Med bestyrelsesuddannelsen udvikler du dig både personligt og fagligt til fordel for din
virksomhed. Uddannelsen er et akadamifag, der svarer til 5 ECTS point. Det består af
4 kursusdage og en afsluttende eksamen.

Formål og udbytte

Uddannelsesforløbet er målrettet det grundlæggende bestyrelsesansvar og de behov og problemstillinger,
der finder sted i bestyrelsesarbejdet. Det gør dig klogere på nutidens bestyrelser og udvikler dig til den bedste
version af dig selv i relation til bestyrelsesarbejdet.
Uddannelsesforløbet giver dig uundværlige og relevante værktøjer, som gør dig bedre til at
•
•
•

Forstå det særlige i bestyrelsesarbejdes processer
Forstå samarbejdet i bestyrelsen såvel som samarbejdet mellem bestyrelse og direktion
Varetage professionelt bestyrelsesarbejde.

For at sikre dig et stort udbytte af uddannelsen er forløbet struktureret ud fra et samspil mellem oplæg,
praktiske øvelser, refleksion og sparring i grupper. Skulle du opleve problemer med at anvende de nye
værktøjer i praksis, er der under hele forløbet mulighed for sparring med underviseren.

Målgruppe

Bestyrelsesuddannelsen henvender sig til dig, der sidder i, eller ønsker at sidde i, et professionelt gårdråd eller
en bestyrelse. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan du få udbytte af forløbet.

Utrolig skarp,
praksisnær, gennemgående
underviser, som taler et sprog
alle kan forstå (...) Får mange
gode og interessante kolleger/
deltagere, som
efterfølgende er en del af mit
netværk.
Jørgen Schou
Virksomhedsejer

Min oplevelse var
brugbar viden,
kompetente undervisere
og gode scenarier.
Jeg ved nu, hvor jeg kan søge
hjælp og sparring.
Pernille Puck,
bestyrelsesmedlem og selvstændig

Du får med et
kort og intensivt
forløb fyldt værktøjskassen
op og får samtidig skabt et
netværk med super
interessante medkursister.
Helle Myrthue
CCO at Cryos International
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Undervisere

Conny Thoftdahl Westphall
Erhvervsakadami Aarhus

Karina Boldsen
AROS BOARD

Tid og sted

Undervisningen vil foregå hos KHL i Kolding samt hos ALT-HR (LandboSyd) i Aabenraa.
Nærmere information følger ved tilmelding.
Forløbet fordeler sig i 4 moduler og afsluttes med en eksamen
Modul 1. 31. oktober 2022 hos KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Modul 2. 1. november 2022 hos KHL, Niels Bohrs Vej 2, 6000 Kolding
Modul 3. 14. november 2022 hos ALT-HR, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa
Modul 4. 15. november 2022 hos ALT-HR, Jens Terp-Nielsens Vej 13, 6200 Aabenraa
Eksamen 21. november 2022

Pris

18.900 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusive forplejning. Vi opkræver det samlede deltagergebyr 4 uger før opstart. Du skal regne med ca. 520 kr. til køb af litteratur til forløbet. Deltagere modtager link til rabat på litteratur.

Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU)

Er du selvstændig, kan du opnå SVU. Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at kunne få SVU.
Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.

Tilmelding

Tilmeld dig senest 4. oktober 2022 til Dennis Calender, dca@althr.dk, tlf. 6120 9508 eller LandboSyds hovednummer tlf. 7436 5000. Du kan også tilmelde dig via linket her: BESTYRELSESUDDANNELSE.

Modul 1

Uddannelsesforløb 2022

De grundlæggende rammer for bestyrelsens arbejde
• Præsentation og onboarding
• Introduktion til uddannelsen
• Typer af virksomheder og
bestyrelsesopgaver
• Mål og mission for virksomheden
• Strategisk analyse og gennemgang af
modeller
• Det gode samarbejde med banken (indlæg fra praksis)
• Virksomhedens forretningsplan

Modul 2

Det juridiske aspekt for bestyrelsens arbejde
•
•
•
•
•
•
•
•

Forskellige ledelsesorganer
Vedtægter og ejeraftaler
Juridiske ramme, direktion, instruks
Regnskabsansvaret og revisorens rolle
Bestyrelsesansvar, forsikring, aftaler og skat
Risikostyring i praksis
Bestyrelsesarbejdet i vækst/krisetid
Det finansielle beredskab, bankhåndværket, likviditet
og mandataftale

Modul 3

Modul 4

Det økonomiske aspekt for bestyrelsens arbejde

Visioner, forretningsplaner og forberedelse til eksamen

• Virksomhedens kapitalberedskab
• Revisors arbejde og rapportering til
bestyrelsen
• Typer af påtegning - revision, udvidet
gennemgang
• Nøgletal og arbejde med eget regnskab
• Økonomisk rapportering til bestyrelsen
• Det gode revisorsamarbejde
• Vurdering af periode- og årsregnskaber

• Den røde tråd - værktøjskarrusel
• Dine kompetencer og bidrag (bestyrelses CV)
• Bestyrelsens kompetencer/roller - Det gode
samarbejde
• Bestyrelsesevalueringer
• Anbefaling fra God Selskabsledelse
• Evaluering og 5 ting vi måske ikke har fortalt
• Ejerleders betragtninger - udvalgt indlæg
• Forberedelse til eksamen og aflevering af case

Tilmeld dig allerede i dag.
Så sikrer du en opkvalificering af dig
selv og af din virksomhed.

For yderligere information, kontakt:
Dennis Calender
Direktør
Tlf.: +45 6120 9508
Mail: dca@althr.dk
Marie Kock Pedersen
Afd.leder økonomi & HR-chef
Tlf.: +45 2365 9748
Mail: mkp@khl.dk
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