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Dagsorden til formandsmøde  
Onsdag den 31. oktober 2018 i Odense Congress Center 
 
Kære lokalformænd, leder-TR for de lokale afdelinger og formænd for faglige klubber, 
Skolelederforeningens hovedbestyrelse udsender hermed invitation og dagsorden til formandsmøde med 
mulighed for også at holde møde i de tværkommunale formandsnetværk.  
 
Formandsmødet afholdes onsdag den 31. oktober fra kl. 11.00-17.00. Morgenkaffe og brød fra kl. 09.30. 
Mødet afholdes i Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense SØ.  
 
Bemærk:  

• Før formandsmødet er der mulighed for at mødes i sit tværkommunale formandsnetværk. Såfremt I 
vil benytte jer af den mulighed, bedes I kontakte Katrine Thomsen, kath@skolelederne.dk 

• Efter formandsmødet er der for alle som har tilmeldt sig - middag kl. ca.17.30. Tilmelding er sket via 
link til tilmeldingsmodul, hvor deadline er overskredet, såfremt der er ændringer, bedes I give be-
sked til Katrine Thomsen, kath@skolelederne.dk 
   

Dagsorden: 
09.30 - 11.00: Ankomst og kaffe  
10.00 - 11.00: Mulighed for at mødes i sit tværkommunale formandsnetværk med egen dagsorden. Kontakt  

venligst Katrine Thomsen, såfremt I vil benytte jer af den mulighed.   
 
11.00:  Velkomst  

- Sang, dagsorden mv.  
 

11.15:  Substantiel ledelse – et svar på demokratiets krise v. Jan Nørgaard, cand.scient.pol., forfatter 
og medstifter af Carios Consult.   
Gennem oplæg, dialog, refleksion og konkrete værktøjer arbejdes med substantiel ledelse for 
dermed at give svar og inspiration til at styrke ledelsesrollen og rollen som lokalformand.   
Begrebet substantiel ledelse bliver forklaret gennem cases og sat ind i en historisk ramme.  
Substantiel ledelse kan bidrage til arbejdsglæde og resultatopnåelse.  
 
I løbet af dagen stiller vi skarpt på spørgsmål som:  
- Hvad gør du, når du står i en kompleks loyalitetskonflikt, hvor du ikke kan gøre alle tilfredse? 

Skal du følge krav fra forvaltningen eller krav fra dine medarbejdere? 

- Du ser alle problemstillinger og udfordringer helt klart, hvad kan du gøre, når du hverken kan 
overskue eller håndtere det hele? Går du med problemerne for dig selv, eller søger du hjælp 
hos andre? 

- Du er blevet pålagt en krævende opgave fra din overordnede, og tiden er presset. Hvordan får 
du alligevel tænkt på medarbejdere på et individuelt niveau og får skabt tilslutning til beslut-
ningen? 

- I lyset af de mange politiske forslag og krav fra politikere og embedsmænd, hvordan får du så 
skabt ro og tryghed samt en strategisk retning i dit ledelsesarbejde? 

- Nyt kommunalt forslag splitter skoleledelserne. Hvordan kan du bidrage til at samle og skabe 
fælles fodslag?   

 
12.30:  Frokost 
 
13.15:  Forsat: Substantiel ledelse – et svar på demokratiets krise 
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15.00:  Politisk café åbner – aktiv pause 
 - Besvar spørgeskema om vilkår for lokalformænd 
 - Besøg ”boder” om foreningens politik og tiltag  
 
 
15.40:  Politisk café, fælles i plenum  
 - Skolelederforeningens værdier  
 - Lokalformandens rolle, vilkår og samarbejdet i foreningen  
 - Folketingsvalget  
 
17.00:  Eventuelt og afrunding  
   
 
17.30:   Middag for tilmeldte.  
 
  
 
Vi ser frem til et godt møde.   
Med venlig hilsen 
 
Hovedbestyrelsen  


