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  Velkommen til kursus for nye ledere den 23.09. – 25.09.2019 
Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 

 

Program 
Mandag den 23. september 2019  
09.30 – 10.00:  Ankomst, morgenkaffe  
 
10.00 – 12.00:  Velkomst, præsentation og indledende refleksioner over lederrollen.  

v/ kursuslederne 
 
12.00 – 13.00:  Frokost  
 
13.00 – 13.45:  Skoleledelse – rammer og vilkår I: Lederen som myndighedsperson. Om 

forvaltningslov og offentlighedslov. Om personalesager, specialundervisning 
og afgørelser. v/ konsulent Jannick S. Mortensen  

 
13.45 - 14.30: Walk and Talk. Parvise drøftelser af en case.  
 
14.30 – 16.15:  Skoleledelse – rammer og vilkår II: Bekendtgørelse om fremme af god orden i 

folkeskolen. Magtanvendelse og cases. 
v/ konsulent Jannick S. Mortensen 

 
16.30 – 18.00:  Ledelse-mellem-ledelse: Om at have lederkasketten på. Om at arbejde i et 

ledelsesteam og teamledelse. Om dilemmaer og loyalitetskonflikter. Om 
ansvar og medansvar. v/ konsulent Søren Teglskov  

 
19.00 – 20.30:  Middag  
 
20.30:   Samling  
 
Tirsdag den 24. september 2019  
08.30 – 10.15  Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen. Praktiske øvelser med 

reflekterende team. v/ konsulent Jannick S. Mortensen  
 
10.30 – 12.00:  Skoleledelse i praksis I: Om forandringsledelse. Om at skabe ejerskab hos 

medarbejderne. Om kollektiv IQ. Om at træffe beslutninger, der gør 
medarbejderne gode til deres arbejde.   
 

12.00-12.15  Oplæg til Walk and Talk. v/ konsulent Jannick S. Mortensen 
 
12.15 – 13.00:  Frokost  
 
13.00 – 14.00:  Walk and Talk – tid til refleksion.  
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14.00 – 15.00:  Skoleledelse i praksis II: Om at arbejde i en politisk styret organisation. Om 
økonomistyring. Om skoleudvikling set fra den øverste leders perspektiv.  
  

15.00 – 16.00  Skoleledelse i praksis III: Om samarbejdet i ledelsesteamet. Om 
mellemlederens særlige position. Om skoleudvikling set fra en mellemleders 
perspektiv.  
 

16.00 – 16.30:  Pause  
 
16.30 – 18.00:  ”Søren og Monopolet”. Oplægsholderne og kursuslederne danner et panel og 

reflekterer over dilemmaer, som kursusdeltagerne præsenterer dem for.  
v/ konsulent Søren Teglskov 
 

19.00:   Middag  
 
Onsdag den 25. september 2019  
08.30 – 8.40: Dagens program. v/ kursuslederne 
 
08.40 - 09.50: 1. session. Inddeling i tre hold – rotation til følgende emner: 

 

• Kommunikation. Nedslag i centrale værktøjer der understøtter god 
ledelseskommunikation. v/ konsulent Jannick S. Mortensen  

• Mit liv som leder - selvledelse. Det er ingen kunst at lede andre. Det er 
straks værre at lede sig selv. v/ konsulent Søren Teglskov  

• Du og din forening. Folkeskolen vores hele livet (FVHL). Tættere på. 
Forventninger til lokalforeningsarbejdet. Hvordan arbejder din 
fagforening politisk? Hvilke forventninger har du til din fagforening.  
v/ Formand Claus Hjortdal 

 

09.50 - 10.05: Pause 
 

10.05 – 11.15:  2. session. 
 

11.20 - 12.30: 3. session. 
 

12.30 - 13.15:   Frokost 
 

13.15 – 14.30: Det kan din forening også. Det vil jeg handle på. Her kan jeg få mere viden. 
Evaluering af kurset. v/ kursuslederne  

 

14.30: Tak for denne gang 
 

Kursusledere 
Konsulenter i Skolelederforeningen Søren Teglskov og Jannick S. Mortensen 
 

Oplægsholdere 
Forskellige skole- og afdelingsledere 
 

Adresse: Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg. 


