
 

Nyt kursustilbud  
 

 

 

 

Velkommen til kursus i ”Elever i vanskeligheder og god skoleledelse -  

gør din skole bedre til at arbejde med inklusion” d. 29.4. – 30.4. 2019 

Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 

 

Program 
Mandag den 29. april 2019  
09.30 – 10.00:  Ankomst. Morgenkaffe  
 
10.00 – 11.00:  Velkomst og rammesætning. Præsentation og indledende refleksioner over 

kursusindholdet.  
 
11.00 – 12.00: Myndighedsrollen I. Journalisering og notatpligt, afgørelsessager og 

håndtering af elevsager, ”rettigheder”, hvilke beslutninger er placeret ved 
skoleledelsen, sagsopbygning, herunder specialundervisning/supplerende 
undervisning, PPV, cirkulæret for god ro og orden, magtanvendelse.   

  
12.00 – 13.00:  Frokost  
 
13.00 – 14.30:  Myndighedsrollen II. Fortsat 
 
14.30 - 15.00: Walk and Talk. Parvis drøftelser af egen praksis.  
 
15.00 – 15.15:  Pause og indtjekning 
 
15.15 - 16.30: Den pædagogiske platform. Pædagogisk retning, børne- og ungesyn, børn på 

dagsordenen samt forebyggende, foregribende og indgribende indsatser.   
  
16.30 – 16.45 Pause 
 
16.45 – 18.00:  Organisationsstruktur der understøtter. Mødeforaer, årshjul, understøttelse 

af teamsamarbejdet. 
 
18.00-19.00  Pause 
 
19.00 – 20.30:  Middag  
 
20.30:   Samling  
 
 
 



 

Tirsdag den 30. april 2019  
08.30 – 10.15  Selvledelse og en proaktiv rolle. Værdier og selvindsigt, ledelsesstyrke og at 

stå stærkt i sig selv, at se sig selv udefra og andre indefra, supervision. 
  
10.15 – 10.30 Pause – tjekke ud af værelser 
 
10.30 - 12.00 Samarbejde med kommunen. Økonomistyring, visitationsprocedure, 

systemledelse og hverdagsledelse: at mindske distancen, at belyse 
virkeligheden og arbejdsmiljøet. 

  
12.00-13.00 Frokost  
  
13.00 – 14.15 Organisationsudvikling i et bredere perspektiv. Hvad kendetegner en 

involverende samarbejdskultur, og hvilke metoder skaber gode dialog og 
inddragelsesprocesser? 

  
14.15 – 15.00 Afrunding. Individuel handleplan og evaluering af kurset. 
  
Kl. 15.00 Tak for denne gang 
 
Kursusledere 

Konsulent Jannick S. Mortensen, Skolelederforeningen 

Oplægsholdere 

Pædagogisk leder Carina Termansen, Distriktsskole Stenløse, Egedal kommune  

Chefkonsulent Line Arnmark, Københavns Professionshøjskole 

Konsulent Jannick S. Mortensen, Skolelederforeningen 

Adresse 

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Elever i vanskeligheder  

og god skoleledelse 
Gør din skole bedre til at arbejde med inklusion 

Et stærkt stigende antal elever med specialpædagogiske behov er en realitet på mange skoler. Samtidig skal 

skoleledelsen tage hensyn til besparelser og effektiviseringer, hvilket betyder, at man som skoleledelse 

bevæger sig i et krydspres og modsatrettede interesser. Udvidelsen af de pædagogiske opgaver og typer af 

elevproblemstillinger, som skolen skal løfte - samt spredningen af de faglige undervisningskompetencer 

inden for det specialiserede område - har bidraget til kompleksiteten. Krav fra forældre, psykiatri, 

foreninger m.fl. er ofte et vilkår, ligesom der er krav fra forældre og elever i almenområdet om ro og plads 

til fordybelse i undervisningen og mere homogene elevgrupper. Det kan give en leder følelsen af 

utilstrækkelighed i opgaveløsningen, og opleves som en meget konfliktfyldt hverdag.  
 

Kort kursusbeskrivelse: 

I løbet af kurset vil du få identificeret og belyst de områder, som skoleledelsen og skolen skal arbejde med 

for at sætte rammerne for den pædagogiske hverdag og for arbejdet med elever i vanskeligheder. Kurset 

afdækker kompleksiteten i opgaven samt de faktorer, der gør sig gældende for at lykkes med at inkludere 

elever i vanskeligheder. Emnerne er myndighedsrollen og den professionelle sagsopbygning, den 

pædagogiske platform og organisationsstruktur der understøtter området, selvledelse samt samarbejde 

med kommunen. I løbet af kurset vil der også være fokus på de elever, der ikke kan inkluderes i 

almenområdet, og som skal visiteres til specialundervisning. Kurset veksler mellem oplæg, inddragelse af 

aktuelle problemstillinger fra dagligdagen samt refleksion over egne ledelsesværdier og praksis. 

Kurset kommer blandt andet omkring: 

• Handlemuligheder for egen opgaveløsning 

• Redskaber til at udvikle området 

• Forandringer, paradokser og ”Wicked problems” 
 

Målgruppe: 

Kurset henvender sig til medlemmer af Skolelederforeningen, som ønsker nærmere indsigt i 

inklusionsområdet og elever i vanskeligheder, herunder handlemuligheder. Kurset er for øverste 

skoleledere, pædagogiske ledere og afdelingsledere med et organisatorisk og pædagogisk sigte.    

Tid:  

29.-30. april 2019 

Sted:  

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 

Sinatur Hotel Storebælt ligger naturskønt, smukt placeret helt ud til vandkanten. 

Pris:  

3.195,- kr. 

Bemærk, at sidste frist for tilmelding er fredag d 15. marts 2019, hvorefter tilmelding er bindende.    

Tilmelding til kurset http://www.skolelederforeningen.org 

 

http://www.skolelederforeningen.org/

