
 

Velkommen til kursus i ”Gør din skole bedre til at arbejde med inklusion  

- elever i vanskeligheder og god skoleledelse” d. 11.9. – 12.9. 2019 

Sinatur Hotel Storebælt, Nyborg 

Program 
Onsdag den 11. september 2019  
09.30 – 10.00:  Ankomst. Morgenkaffe  
 
10.00 – 10.45:  Velkomst og rammesætning. Præsentation og refleksioner over 

kursusindholdet.  
- Konsulent Jannick S. Mortensen, 

 
10.45 – 11.45: Myndighedsrollen I. Klagenævnet for Specialundervisnings kompetence, 

krav til oplysningsgrundlaget og begrundelsen (herunder forpligtelser efter 
forvaltningsloven), sagens gang i klagenævnet, tendenser og problemstillinger, 
hvad ser vi (eksempler på sager og problemstillinger) 
- Jurist Gitte Thorbjørnsen,  

 
11.45 – 12.45:  Frokost  
 
12.45 – 14.30:  Myndighedsrollen II. Skolelederens forpligtelser og handlemuligheder ift. 

specialundervisning og klagesager – herunder: Økonomi, afgørelser, 
sagsbehandling, samarbejde mm.  
- Pædagogisk leder Carina Termansen og Konsulent Jannick S. Mortensen, 

   
14.30 – 14.45:  Pause og indtjekning 
 
14.45 - 15.30: Walk and Talk. Skabe kobling til egen praksis - refleksion skaber sammenhæng 

mellem teori og praksis - hvad tager vi med fra oplæggene set i forhold til 
egen praksis.  
- Konsulent Jannick S. Mortensen, 

 
15.30 - 16.45: Den pædagogiske platform. Om arbejdet med og samarbejdet om inklusion i 

praksis, herunder præsentation af en konkret analyseramme til arbejdet med 
inkluderende læringsmiljøer indeholdende en rammesættende, relationel, 
didaktisk og organisatorisk dimension. 

  - Lektor, Ph.d. Mette Molbæk,  

 
16.45 – 17.00: Pause  
 

17.00 – 18.30:  Den pædagogiske platform og organisationsstruktur der understøtter. Med 
udgangspunkt i virkelighedsnære cases drøftes organisationsstruktur der 
understøtter den pædagogiske platform 

  - Pædagogisk leder Carina Termansen,  
 

18.30 - 19.00:  Pause 
 

19.00 – 20.30:  Middag  
 

20.30:   Samling/hygge  



 

 

 
Torsdag den 12. september 2019  
08.30 – 10.00  Organisationsudvikling i et bredere perspektiv. Hvad kendetegner en 

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

 - Chefkonsulent Line Arnmark 

 
10.00 - 10.15: Pause – tjekke ud af værelser  
 
10.15 - 11.45: Selvledelse og en proaktiv rolle. Værdier og selvindsigt, kompleksitet og 

paradokser, at stå stærkt i sig selv, at se sig selv udefra og andre indefra, 
supervision og opgaven set i lyset af samfundsudviklingen. 

  - Pædagogisk leder Carina Termansen,  

 
11.45 - 12.45: Frokost  
 
12.45 - 14.00: At se MED børn – fra strategi til praksis. I dette oplæg skal vi stille skarpt på 

sammenhængen mellem inklusionsstrategi og konkret pædagogisk praksis. 

Hvordan går vi fra abstrakte hensigter om at have et særligt børneperspektiv 

til i den konkrete dagligdag at se det udmønte sig blandt børn og voksne på 

skolen? Vi skal derfor se på forskellen på at se børn og se MED børn, og vi skal 

reflektere over den sprogbrug vi bruger OM børn, og hvilke muligheder og 

begrænsninger den giver. 

 - Psykoterapeut, ph.d. pæd. Psyk. Tine Basse Fisker 

14.00 – 14.30: Afrunding. Viden jeg tager med hjem og evaluering af kurset. 
  - Konsulent Jannick S. Mortensen,  
 

Kl. 14.30: Tak for denne gang 
 

Kursusledere 

Pædagogisk leder Carina Termansen, Egedal kommune 

Konsulent Jannick S. Mortensen, Skolelederforeningen 

Oplægsholdere 

Jurist Gitte Thorbjørnsen, Ankestyrelsen 

Lektor, Ph.d. Mette Molbæk, VIA Pædagogik & Samfund - Læreruddannelsen 

Chefkonsulent Line Arnmark, Københavns Professionshøjskole 

Tine Basse Fisker, Psykoterapeut, ph.d. pæd. Psyk. 

Pædagogisk leder Carina Termansen, Distriktsskole Stenløse, Egedal kommune 

Konsulent Jannick S. Mortensen, Skolelederforeningen 

 

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


