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Formålet med konferencen er at kaste lys over, hvordan skoleledelse kan 
kvalificeres gennem sparring, videndeling og aktionslæringsformer, der tager 
udgangspunkt i den daglige praksis.
 
Konferencen tager udgangspunkt i erfaringerne fra projektet Kvalificering af sko-
lernes lederskab som skolerne i Odense har arbejdet med gennem det sidste 
par år med henblik på at udvikle professionelle ledelsesfællesskaber til fremme 
af læring og trivsel på folkeskolerne i kommunen. Vi giver ordet til skoleledere, 
konsulenter og forskere og herudover vil der i en række temagrupper og en 
afsluttende paneldebat blive drøftet skoleledelse i en bredere kontekst.
 

PROGRAM 

Kl. 8.00-8.30 Ankomst og morgenkaffe

Kl. 8.30-8.45 Velkomst
ved skolechef Nicolai Juul Jørgensen, Odense Kom-
mune og institutleder Anne Jensen, Institut for Kulturvi-
denskaber, SDU.

Kl. 8.45-9.15 Projektets baggrund og indholdselementer
ved næstformand Dorte Andreas, Skolelederforenin-
gen

Kl. 9.15-9.45 Hvorfor støtter vi et sådant projekt?
ved direktør Henrik Tvarnø, A.P. Møller Fonden

Kl. 9.45-10.15 Kaffepause

Kl. 10.15-11.45 Hvad ved vi nu? Projektets værdi og udbytte set 
fra skolelederen, konsulenten og forskeren.
ved skoleleder Mohammed Bibi, Odense Skoleleder-
forening, ledelseskonsulent Lars Peter Nielsen, Reflex 
og lektor Peter Henrik Raae, SDU

Kl. 11.45-12.45 Frokost



Kl. 12.45-13.45 Temagrupper 1-8

1. Sparringsforløb for skoleledere

2. Udviklingsforløb for skolernes ledelsesteam

3. Lærings- og ressourcenetværk for skoleledere

4. Lærings- og ressorucenetværk for souschefer 
og afdelingsledere

5. Mellemledelse i folkeskolen

6. Didaktisk udviklingsledelse

7. Tværprofessionelt samarbejde

8. Den store lederundersøgelse

Kl. 13.45-14.15 Kaffepause

Kl. 14.15-15.00 Kvalificering af skolelederne mellem læringsmål-
styring og dannelsestænkning
ved lektor emeritus Leif Moos, Aarhus Universitet

Kl. 15.00-15.45 Perspektiver og muligheder for skoleledelse; der 
stilles store, mange og meget forskellige krav og 
forventninger til skoleledere – hvilke former for 
kompetenceudvikling og uddannelse skal udvikles 
for at understøtte?
Paneldebat ved professor Kurt Klaudi Klausen, SDU, 
teamleder Ulla Dahl, UVM, sekretariatsleder Hans Kri-
stian Kristensen, A.P. Møller Fonden, formand Claus 
Hjortdal, Skolelederforeningen og lektor Peter Henrik 
Raae, SDU

kl. 15.45-16.00 Hvad gør vi nu og hvad gør vi fremover i Odense?
ved skolechef Nikolaj Juul Jørgensen, Odense Kom-
mune

Kl. 16.00 Tak for i dag
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