
TAL FOLKESKOLEN

Et kursus om kommunikation, 
relationer og ledelse

OP!

Lene Nygaard
Har arbejdet i og for folkeskolen i 37 år - som lærer, konsu-
lent og udviklingschef. De sidste 12 ½ år som udviklingschef 
i Skoleafdelingen i Odense Kommune. Her har jeg bl.a. 
været projektleder på udviklingen af et samlet kvalitetssy-
stem for folkeskolerne, været chefansvarlig for realise-
ringen af folkeskolereformen, deltaget i ledelsen af store 
udviklingsprojekter. Har en diplomuddannelse i ledelse og 
en coachuddannelse.

Kontakt
lenenygaard56@gmail.com, tlf.: 51 54 08 47

Formålet med sessionerne er:
·  at ledelsesteamet drøfter og reflekterer over  

den udarbejdede kommunikationsstrategi/ 
kommunikationsplan og det udarbejdede årshjul  
og sammen vurderer funktionsdueligheden af de  
udarbejdede værktøjer

·  at ledelsesteamet sammen reflekterer over, hvordan  
og hvorvidt de har styrket skolens kommunikation

·  at ledelsesteamet sammen vurderer, hvorvidt de har 
brugt de nye indsigter og værktøjer til at forenkle,  
fremme og forstærke ledelsen af skolens kommuni- 
kation. 

Det er op til det enkelte ledelsesteam at vurdere, hvordan 
sessionerne skal placeres. 

Vi anbefaler dog, at de placeres efter kurset - og efter, 
at I som ledelsesteam har været i maskinrummet - og er 
kommet i gang med at omsætte strategi, planer, årshjul 
og værktøjer til jeres skolevirkelighed.

De deltagende ledelsesteam tilbydes 2 - 3 sparringssessi-
oner med ekstern konsulent. Skolen betaler selv for disse 
sessioner. En session, der er 1 1/2 - 2 timer koster 1000 kr. 
+ transport.

Ledelsen tager selv kontakt til os for nærmere aftale.

Kirsten Christoffersen
Har arbejdet i folkeskolen i 37 år – som lærer, viceinspektør 
og skoleleder. De sidste 20 år som skoleleder i Odense Kom-
mune. Jeg stoppede i august 2016 og har efterfølgende 
været sparringspartner for skoleledelser i flere kommu-
ner, ligesom jeg 2 gange har fungeret som konstitueret 
skoleleder i Odense. Har en 2 årig lederuddannelse og er 
certificeret coach,teamcoach og stresscoach.

Kontakt
fangelvej7@hotmail.com, tlf.: 40 24 10 51

Sparringssessioner med henblik på at fundere indsigter 
og værktøjer fra kommunikationskurset på egen skole 

Vi tilbyder et refleksionsrum, hvor vi gennem dialog, 
coaching og samskabelse giver ledelsen mulighed for 
fordybelse og eftertanke med henblik på at fastholde de 
opnåede nye forståelser og handlemuligheder.

Sessionerne tænkes som et efterfølgende led i kommuni-
kationskurset med henblik på at understøtte, at der holdes 
fast i de planlagte handlinger, når den travle hverdag 
griber fat i en igen.

TILBUD OM
Vores coachende tilgang tager udgangspunkt 
i bl.a. nedenstående litteratur

·  Reinhard Stelter 
Tredje Generations Coaching

·  Thorkil Molly-Søholm mfl.  
Lederen som teamcoach

·  Birgitte Jepsen, Margrethe Gade, Kirsten Simonsen 
Coaching i organisationer

·  Hanne V. Moltke og Asbjørn Molly  
Systemisk Coaching


