
TR kursus om interessevaretagelse og sociale 
medier  
 

 

Deltagerkreds: 

Lokale leder TR ’er og lokale bestyrelsesmedlemmer 

Hvornår: 

2. oktober 2017 kl. 14.30-17.00 i (København) Vesterbro Ny Skole, Slesvigsgade 6, 1762 København V 

4. oktober 2017 kl. 15.00-17.30 i (Aarhus) Frederiksbjerg Skole, Ingerslevs Boulevard 2 A, 8000 Aarhus C  

Tilmelding skal ske til kommunikationskonsulent Malene Lieberknecht på mali@skolelederne.org 

Program København: 
 

14.30-14.45 Velkomst og aktuel orientering v/ næstformand Dorte Andreas 

14.45-16.00 Lær at bruge sociale medier til at skabe synlighed og indflydelse. 

Bliv inspireret, når Tina Mellergaard Jensen, Head of Social Media i Landbrug & Fødevarer, fortæller om sit 

arbejde med digital interessevaretagelse og taktisk brug af sociale medier. Tina viser konkrete cases og 

eksempler fra sit arbejde i Landbrug & Fødevarer. Med tanke på blandt andet det kommende 

kommunalvalg holder Tina også fokus på betydningen af den lokale synliggørelse og indsats på de sociale 

medier, samt hvordan en lokal bestyrelse kan markere sig i forhold til lokalpolitikere/beslutningstagere.  

16.00-16.15 Pause, kaffe og kage 

16.15-16.45 Skolelederforeningen centralt på de sociale medier 

Kommunikationschef Michael Diepeveen og kommunikationskonsulent Malene Lieberknecht fortæller om 

Skolelederforeningens strategiske brug af sociale medier, særligt FB og Twitter. Hvordan og til hvad bruger 

vi de sociale medier, og hvordan kan vi centralt og lokalt samarbejde om brugen af de sociale medier? 

16.45-17.00 Afslutning /opsamling 

Interesserede kan melde sig til en nyoprettet social medie-gruppe, som bliver supporteret af 

Skolelederforeningens sekretariat. Der er brug for din lokale støtte og opbakning på de sociale medier! Så 

meld dig endelig til, hvis har du lyst til at blive endnu skarpere på FB og Twitter, og du digitalt vil være med 

til at fremhæve og understøtte skoleledelsernes indsatser. 
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Program Aarhus: 
 

15.00-15.15 Velkomst og aktuel orientering v/ næstformand Dorte Andreas 

15.15-16.30 Lær at bruge sociale medier til at skabe synlighed og indflydelse. 

Bliv inspireret, når Tina Mellergaard Jensen, Head of Social Media i Landbrug & Fødevarer, fortæller om sit 

arbejde med digital interessevaretagelse og taktisk brug af sociale medier. Tina viser konkrete cases og 

eksempler fra sit arbejde i Landbrug & Fødevarer. Med tanke på blandt andet det kommende 

kommunalvalg holder Tina også fokus på betydningen af den lokale synliggørelse og indsats på de sociale 

medier, samt hvordan en lokal bestyrelse kan markere sig i forhold til lokalpolitikere/beslutningstagere.  

16.30-16.45 Pause, kaffe og kage 

16.45-17.15 Skolelederforeningen centralt på de sociale medier 

Kommunikationschef Michael Diepeveen og kommunikationskonsulent Malene Lieberknecht fortæller om 

Skolelederforeningens strategiske brug af sociale medier, særligt FB og Twitter. Hvordan og til hvad bruger 

vi de sociale medier, og hvordan kan vi centralt og lokalt samarbejde om brugen af de sociale medier? 

17.15-17.30 Afslutning /opsamling 

Interesserede kan melde sig til en nyoprettet social medie-gruppe, som bliver supporteret af 

Skolelederforeningens sekretariat. Der er brug for din lokale støtte og opbakning på de sociale medier! Så 

meld dig endelig til, hvis har du lyst til at blive endnu skarpere på FB og Twitter, og du digitalt vil være med 

til at fremhæve og understøtte skoleledelsernes indsatser. 

 


