
 

 
 

Velkommen til årets kursus for nye ledere den 19.9. til 21.9.2016 
Hotel Frederiksdal, Kongens Lyngby 

 
 
Vil du som ny leder i folkeskolen gerne have en koncentreret indføring i jobbet og samtidig mulighed for et 
nyt netværk? Så er dette kursus noget for dig. 
 
Skolelederforeningen tilbyder nye medlemmer et 3-dages kursus med fokus både på basisviden om ledelse 
af folkeskoler og på mellemlederens særlige udfordringer. 
 
Arbejdsformen veksler mellem oplæg og forskellige deltageraktiviteter. En stor del af disse foregår i mindre 
grupper for at give mulighed for networking, idet vi udover det ledelsesfaglige fokus lægger vægt på 
erfaringsudveksling og kollegial sparring.  
 
Vi kommer til at drøfte skolelederrollen indgående. Hvilke udfordringer møder man som ny i jobbet? Hvilke 
forventninger har folkeskolens mange interessenter til skoleledelsen? Hvad betyder folkeskolereformen for 
ledelsesrollen? Hvad er god skoleledelse? M.v.  
 
 

Program 
 
Mandag den 19. september 2016 

09.30 – 10.00:      Ankomst, morgenkaffe 
10.00 – 12.00:  Velkomst, præsentation og indledende refleksioner over lederrollen. Opstilling af 

læringsmål for forløbet.  
12.00 – 13.00:      Frokost 
13.00 – 14.00:  Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case. 
14.00 – 16.15:  Skoleledelse – rammer og vilkår: Om forvaltningslov og offentlighedslov. Om afgørelser 

og personalesager. Om specialundervisning, god orden og magtanvendelse.  
     v/ konsulent Dorrit Bamberger 
16.30 – 18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at have lederkasketten på. Om at arbejde i et ledelsesteam. 

Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. Om ansvar og medansvar. 
 v/ kursusledelsen 
19.00:       Middag 

 
Tirsdag den 20. september 2016 

09.00 – 10.15      Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. Praktiske øvelser med reflekterende team.
     v/ konsulent Dorrit Bamberger 
 
 
 



 

10.30 – 12.00:     Skoleledelse i praksis I: Om forandringsledelse. Om at skabe ejerskab hos medarbejderne. 
Om at lede på mål eller lede på indhold. Om at træffe beslutninger, der gør 
medarbejderne gode til deres arbejde. Om at skabe resultater gennem andre. Om ”Vivian 
and me ..” 
v/ skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole 

12.00 – 13.00:     Frokost 
 
13.00 – 14.00:     Walk and talk – tid til refleksion 
14.00 – 16.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at arbejde i en politisk styret organisation. Om 

økonomistyring. Om samarbejdet i ledelsesteamet. Om mellemlederens særlige position 
… og meget mere.  

     v/ skoleleder Jens Bernhardt og souschef Susanne Bremer, Fredensborg Skole 
16.00 – 16.30 Pause 
16.30 – 17.30:      ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne og kursuslederne danner et panel, som 

reflekterer over dilemmaer, som kursusdeltagerne præsenterer dem for.  
 v/ konsulent Søren Teglskov 
19.00:      Middag 

Onsdag den 21. september 2016 

09.00 – 10.15:      Morgensang, bakspejlet, refleksion, selvledelse mv.  
      v/ konsulent Søren Teglskov 
10.30 – 12.00:  Nyt fra foreningen. Aktuel orientering og dialog med formanden. 
 v/ formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal 
12.00 – 13.00:  Kursusevaluering. Evaluering af læringsmål, opstilling af handleplan og plan for 

videndeling.  
 v/ kursuslederne 
13.00:  Frokost, herefter afrejse 

 

Oplægsholdere og kursusledere 
Skoleleder Jens Bernhardt og souschef Susanne Bremer, Fredensborg Skole  
Skoleleder Martin Gredal, Skovlunde Skole 
Formand for Skolelederforeningen, Claus Hjortdal 
Konsulenter i Skolelederforeningen, Søren Teglskov og Dorrit Bamberger 
 
Tid og sted 
19. – 21. september 2016 
Hotel Frederiksdal, Frederiksdalsvej 360, 2800 Kgs. Lyngby 
Frederiksdal ligger direkte ned til Mølleåen, midt i den smukke natur mellem Furesø og Bagsværd Sø. 
 
Pris 
4895 kr. 
 
Tilmelding 
www.skolelederne.org  

http://www.skolelederne.org/

