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Folkeskolen er udfordret på 
sit omdømme og af mange 
forandringer. Det kan påvir-
ke læringsmiljøet såvel som 
elevernes udbytte negativt. 
Det kan betyde et fravalg af 
folkeskolen.

Der er derfor behov for et 
nyt fokus med en styrket 
kommunikation. Skolele-
delsens kommunikation er 
afgørende for at skabe en 
vi-kultur på skolen, fælles 
retning og skabe et godt 
omdømme af skolen. 

Der sker en masse positive 
ting i alle landets folke-
skoler – og mange positive 
forandringer – men det er 
sjældent, at de bliver fortalt. 
Grundet manglende og 
tydelig kommunikation ydes 
folkeskolen ikke retfærdig-
hed for dens arbejde. 

For at få skabt fællesskab 
om folkeskolen og opnå 
lokalsamfundets anerken-
delse skal skolen åbnes med 
synlig og målrettet kommu-
nikation. Vores ledere skal 
lære at kommunikere det 
væsentlige!

Udfordringen?

Løsningen!

2 sammenhængede dage + 1 dag 
og en ½ dags opfølgning. 

Afholdes efter aftale, sandsynligvis 
sensommer/efterår 2019

Tidsramme 
De tre første kursusdage 
er kl. 9.00-16.00, sidste dag 
kl. 9.00-12.00

Kursusforløb
3 kursusdage afholdes 
med underviserne 
Heidi Jønch-Clausen 
og Henrik Dresbøll.
Dertil kommer en ½ 
kursusdag med fokus 
på opfølgning og 
perspektiv.
I forløbet er indtænkt 
hjemmeopgaver og 
praksis på skolen. 

Output for 
deltagerne 
·  Deltagerne opnår 

nye indsigter og nye 
værktøjer som kan 
forenkle, fremme og 
forstærke skolens 
kommunikation. 

·  Deltagerne udarbej-
de en kommunikati-
onspolitik for skolen 

·  Deltagerne får ind-
sigt om strategiske 
forhold om skolens 
kommunikation 

·  Deltagerne udarbej-
de en kommunikati-
onsplan for skolen.

·  I sidste ende er 
målet at påvirke ele-
vernes læringsmiljø 
og udbytte positivt.

Kursusdatoer 
og sted: 

DANMARK

TAL FOLKESKOLEN

OP!



Dag 1
9.00 — 16.00

Dag 2
9.00 — 16.00

Dag 3
9.00 — 16.00

Dag 4
9.00 — 12.00

Perspektiver for kommunikationenSkolens kommunikationsplanSkolens kommunikationspolitik Skolens kommunikationsstrategi

Den brændende platform – 
hvorfor skal skolens kommunikati-
on styrkes?
·  De forretningskritiske  

udfordringer: 
·  Folkeskolens kommunikation over 

tid 

Kommunikationspolitik 
og konkrete værktøjer
·  Hvad er en kommunikationspo-

litik, hvad kan vi bruge den til og 
hvordan udarbejdes den?

·  Understøttelse af kommunikati-
onspolitikken med helt konkrete 
værktøjer og discipliner

Valgrejsen
·  Kontaktpunkter – kontekst  

– møde med skolens styrke- 
position 

·   Målgrupper bl.a. med fokus på de 
toneangivende forældre 

Strategiske prioriteringer på  
baggrund af kommunikations- 
politikken 
·  Hvad betyder skolens kommunika-

tionsprincipper i hverdagen
·  Hvilken retning er væsentlig for 

skolen? 
·  Skolens differentierede og langsig-

tede styrkeposition 

Pitch – den korte klare 
fortælling
·  Hvad er en pitch, hvordan  

kan den bruges, og hvordan gør 
man?

Opfølgning og indføring
·  Opfølgning fra sidste kursusgang 

– men konkret fokus på deltager-
nes oplevelse af øvelse med pitch. 
Hvordan er det gået at holde en 
pitch for skolebestyrelse og/eller 
medarbejdere om skolens kommu-
nikation? 

·  Hvilke overraskelser/erfaringer har 
deltagerne ift. at skulle indhente 
data om skolens kommunikation 

·  Opmærksomheder eller nye reflek-
sioner ift. skolens kommunikati-
ons-årshjul?

·  Indføring i dagens program

Kommunikationsplan og årshjul
·  Hvad er en kommunikationsplan 

- Hvad er et årshjul – hvordan 
bruges de og hvordan udarbejdes 
de? 

·  Skolens organisering  
og kapacitet 

Krisekommunikation
·  Håndtering af kriser 

Første skoledag – forberedelse, 
tale og fremtoning
·  Den gode tale
·  Den gode fremtoning /  

kropssprog, tøj osv.

Evalueringsmodul for partnere og 
undervisere, faciliteret af forvalt-
ningen
·  Egen evaluering og perspektiv + 

makkerpar 
·  Egen skole – og skolens kommuni-

kation samt skolevæsenet
·  Evaluering af kurset i plenum 

samt perspektiv 

Hvad ... Hvordan ... Hvorhen ...Hvorfor ...



Underviserne

 Henrik Dresbøll er Cand Mag i 
Kognitiv Semiotik og har mere end 
15 års erfaring med at udvikle 
kommunikationsstrategier og 
adfærdskampagner for en række 
offentlige og private kunder: 
Danske Erhvervsskolers Gymnasie-
forening. Højskolernes Forening, 
Flügger, Intersport, Sundhedsmi-
nisteriet, Vejdirektoratet, Odense 
Kommune, Danske Sosu Skoler, 
Frederiksberg Kommune, LEGO 
Education, KOMPAN & Universal 
Robots m.fl. Han driver konsulent-
bureauet WElearn A/S med kontor 
i Odense & København. WElearn 
hjælper med at udvikle og uddanne 
organisationer i kommunikation, 
ledelse og forandring.

 Heidi Jønch-Clausen ph.d. og  
ledelsesretoriker ved Ploug Niemann 
Ledelsesrådgivning. Heidi har siden 
2011 undervist offentlige og private 
ledere i fagene ”Ledelseskommu-
nikation” og ”Strategisk kommu-
nikation” på Syddansk Universitets 
masteruddannelser, hvor hun blev 
kåret til årets underviser i 2015. 
Heidi har omfattende erfaring med 
at coache ledere og ledergrupper til 
at holde gode møder, få maksimal 
mundtlig og skriftlig gennemslags-
kraft og finde og fortælle de gode 
historier, der kan puste liv i organi-
sationens visioner og værdier.

Henrik 
Dresbøll

Heidi 
Jønch-Clausen

De 3 første kursusdage

Som deltager i kommunikations-
kurset TAL FOLKESKOLEN OP finder du 
her program, supplerende materiale 
samt en masse ekstra inspiration og 
gode råd i forbindelse med indsatsen. 

Gå ind på
skolelederforeningen.org / 
talfolkeskolenop

Værktøjskasse 
i forbindelse 
med kurset


