
Konference: 
Stærkt samarbejde på uddannelsesinstitutioner

Hvordan styrker man samarbejdet mellem ledelse og professionelle på uddannelsesinstitutioner? Hvad betyder 
samarbejdet mellem ledelsen og de tillidsvalgte? Og på hvilke måder kan udviklingen af den professionelle 
kapital spille en vigtig rolle?

Det får I på dagen:

- Chefkonsulent Line Arnmark fortæller, hvad nogle de bedste skoler gør i deres samarbejder
- på skolen og med forvaltningen.

- Ledelses- og styringsforsker Klaus Majggaard inspirerer til at vende styringskæden på hovedet.

- Skoler fortæller, hvordan de skaber stærke samarbejder og styrket inddragelse: Erritsø Fællesskole
i Fredericia og Stokkedalskolen i Svendborg - ved skoleledere og medarbejderrepræsentanter.

- Gymnasieskoler fortæller, hvordan de med succes har udviklet deres professionelle kapital:
Nørresundby Gymnasium & HF ved rektor og tillidsrepræsentant og EUC Nordvestsjælland ved
skoledirektør og tillidsrepræsentant.

- Nøgler til stærkt samarbejde mellem mellem forvaltning og skoler i Frederiksberg Kommune gives
ved skolechef Gorm Bagger Andersen.

- Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening fortæller om det strategiske samarbejde om at sætte
fokus på professionel kapital for forvaltningens 4.000 ansatte.

- Og så får I lejlighed til at dele erfaringer med at udvikle samarbejdet i styrede
samtaleformer.

Hvad og hvornår?
Mandag den 24. februar hos Odin Havnepark i Odense. 
Dagen starter med tjek-ind og morgenmad fra kl. 8:15. 
Selve programmet kører fra kl. 9:00-16:00. Pris: 250 kr. 
pr. person.

Målgruppe
Dagen er rettet mod ledere, arbejdsmiljørepræsentanter 
og tillidsrepræsentanter på uddannelsesinstitutioner: 
Grundskoler, gymnasieskoler, erhvervsskoler, voksen-
uddannelsescentre samt mellemlange og lange 
videregående uddannelsesinstitutioner.

Vi opfordrer til, at der minimum deltager to fra hver 
arbejdsplads, så tag gerne din leder, arbejdsmiljø- 
repræsentant og/eller tillidsrepræsentant med. 
Desuden interne arbejdsmiljø- og HR-konsulenter på 
uddannelsesområdet. 

Tilmeld dig på godtpsykiskarbejdsmiljo.dk/konference
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8:15 Velkommen til med tjek-ind og morgenmad

9.00 Åbning af dagen: Formål og forløb ved BFA Velfærd & Offentlig administration

9:15 Styrket inddragelse af de professionelles viden i skolens udvikling
Ved chefkonsulent Line Arnmark, Københavns Professionshøjskole

Hvilke organiseringer, processer og dialogformer fremmer en tillidsbaseret dialog- og feedbackkultur om skolens pædagogiske 
udvikling?
Det har chefkonsulent og projektleder Line Arnmark undersøgt på baggrund af interview og udviklingsprocesser med 17 skoler 
og 13 kommuner, der lykkes med et godt samarbejde. I dagens rammesættende oplæg deler hun erfaringerne og anbefalingerne. 
Projektet er igangsat af Danmarks Lærerforening, BUPL og KL med sparring fra Skolelederforeningen. 

10.15 Pause

10.30 Workshop runde 1: Vælg en af workshops 1, 2 eller 3

11:30 Workshop runde 2: Vælg en af workshops 4, 5 eller 6

12.20 Frokost

13.15 Vidensdeling i plenum:  Dialoger om erfaringer med samarbejdet i styrede samtaleformer
Ved chefkonsulent Line Arnmark, Københavns Professionshøjskole

Hvad skaber stærkt samarbejde mellem ledelse og professionelle på skoler og uddannelsesinstitutioner? Dialoger mellem deltag-
erne om erfaringerne med samarbejdet i styrede samtaleformer.

15.00 Vend styringskæden på hovedet!
Ved styrings- og ledelsesforsker Klaus Majggard
Klaus Majgaard runder dagen af med et perspektiverende oplæg om at skabe sammenhæng mellem det lokale læringsrum på 
skolen, det kommunale læringsrum og det nationale læringsrum – ved at starte i det lokale.

15.50 Afrunding

16.00 Tak for i dag

Program

Workshops: 

Runde 1:

1. Erritsø Fællesskole: Team-koordinatorer som centralt
bindeled mellem ledelse og de professionelle i selv-
styrende teams.

2. Nørresundby Gymnasium & HF: Professionel kapital i
praksis.

3. Lærende samtaler i ledelsesstrengen i som vej til styrket
samarbejde mellem skoleledelser og forvaltning i Frederiks-
berg Kommune.

Runde 2:

4. Stokkebækskolen: Faglig ledelse af de professionelle
læringsfællesskaber.

5. EUC Nordvestsjælland: Når medarbejderne skriver skolens
strategi.

6. Aalborg Kommune og Aalborg Lærerforening: Det strate-
giske samarbejde om professionel kapital: Fra forvaltning til
skole og tilbage igen.
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