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Velkommen til kursus for nye ledere den 28. – 30. marts 2022 
Storebælt Sinatur Hotel & konference, Nyborg 

 

Program 
 

Mandag den 28. marts 2022 
 
Godt i gang med kurset 
 
09.30 – 10.00:  Ankomst, morgenkaffe  
 
10.00 – 11.00 Velkomst, program og forventninger v/kursuslederne 
 
11.00 - 12.00 Gensidigt kendskab og indledende refleksioner over lederrollen  

v/ kursuslederne 
 

12.00 – 13.00:  Frokost  
 
 
Skoleledelse – rammer og vilkår 
 
13.00 – 14.00   Lederen som myndighedsperson – lovgivninger og afgørelser 

Bekendtgørelse om fremme af god orden i folkeskolen  
v/ konsulent Carina Termansen 

 
14.00-14.45   Personaleledelse med udgangspunkt i en case 

v/ konsulent Carina Termansen 
 
14.45- 15.05 Pause med kage  
 
 
15.05 – 15.45  Ledelsesperspektivet belyst i arbejdet med inkluderende fællesska-

ber: Forebyggende, foregribende og indgribende indsatser 
v/konsulent Carina Termansen 
 

 
15.45 – 16.15  Perspektiver på undervisningsmiljø, trivsel og børneinddragelse, her-

under et blik på antimobbebestemmelser 
 v/ konsulent Mia Devilli  
 
16.15 – 16.30 Pause 
 
16.30-18.00 Aktuelle problemstillinger fra dagligdagen Praktiske øvelser med re-

flekterende team. v/ konsulent Mia Devilli 
 
18.00-19.00 Egen tid 



 

 

 
19.00-20.30 Middag 
 
Tirsdag den 29. marts 2022 
 
Når DU spiller hovedrollen 

  
08.30 – 08.45 Dagens program. v/ kursuslederne 
 
8.45 - 9.00 Hvad tager jeg med fra dagen i går og hvordan vil jeg bruge det i min 

hverdag? (egen refleksionstid) 
 
9.00 – 11.00: Den affektive leder v/ Anja Kristine Hvidberg Olsen, Indehaver af Re-

lationsformidlerne 
                                                    Den der ikke kender sin egen grundtone, kan ikke dirigere et helt or-

kester.  
                                                      
11.00 – 11.20 Pause 
 
Skoleledelse i praksis 
 
11.20 – 12.20   De tre p`er: penge, politik og personlighed 

Hvordan udnytter du som skoleleder dit fulde ledelsesrum? 
v/ Skoleleder Jan Beck-Larsen, Ejerslykkeskolen, Odense 

 
12.20 - 13.20  Frokost  
 
 
13.20-14.00  Casebeskrivelser til Mia og Monopolet v/ Mia Devilli 
 
14.00 – 15.00:  Distanceledelse tæt på 

Om at drive strategisk ledelse der ændrer noget i praksis, at undgå at 
blive en beslutningsautomat og at holde fast i sine idealer i hverda-
gen. 
v/ Skoleleder Jette Sylvestersen, Signaturskolen, Esbjerg 

 
 
15.00-15.15  Pause 
 
15.15 – 16.15  Kommunikation med positive bivirkninger. 

Et bud på hvordan du kan kommunikere strategisk med forskellige 
modtagere, og et kig ind i, hvordan værdibaseret ledelse kan prakti-
seres i hverdagen. 

 v/Afdelingsleder Mette Geschwendtner Broegaard, Egholmskolen, 
Vallensbæk 
 

16.15 – 16.45   Pause & ny opstilling  
 



 

 

16.45 – 18.00:  ”Mia og Monopolet”. Oplægsholderne og kursuslederne danner et 
panel og reflekterer over dilemmaer, som kursusdeltagerne præsen-
terer dem for.  
v/ konsulent Mia Devilli 
 

19.00:   Middag  
 
 
Onsdag den 30. marts 2022 
 
Mit lederliv med understøttelse fra min fagforening 
 
08.30 – 8.40 Dagens program. v/ kursuslederne 
 
08.40 – 08.50 Hvad tager jeg med fra dagen i går og hvordan vil jeg bruge det i min 

hverdag? 
 (egen refleksionstid) 
 
 
08.50-10.15 Du og din forening. Tættere på. Forventninger til lokalforeningsar-

bejdet. Hvordan arbejder din fagforening politisk? v/ Næstformand i 
Skolelederforeningen, Dorte Andreas 

 
10.15 – 10.30 Pause 
 
10.30 – 12.00 Bæredygtigt lederliv - Forventninger, muligheder og begrænsninger 
                                                    Om de mange forventninger og inspiration til at skabe et bæredyg-

tigt lederliv. 
                                                     v/ konsulent Carina Termansen 
 
12.00 – 12.30: Det kan din forening også. Det vil jeg handle på. Her kan jeg få mere 

viden. Evaluering af kurset. v/ kursuslederne 
                                                    Tak for denne gang 
 
12.30 -  Frokost 
 
 
 

Kursusledere 

Politiske konsulenter i Skolelederforeningen Carina Termansen og Mia Devilli 

 

Oplægsholdere 

Skoleleder Jette Sylvestersen, Signaturskolen, Esbjerg 

Skoleleder Jan Beck-Larsen, Ejerslykkeskolen, Odense 

Afdelingsleder Mette Geschwendtner Broegaard, Egholmskolen, Vallensbæk Strand 

Næstformand, Dorte Andreas, Skolelederforeningen 

Indehaver af Relationsformidlerne.dk, Anja Kristine Hvidberg Olsen 

 



 

 

 

Adresse:  Storebælt Sinatur Hotel & konference 

                  Østersøvej 121 

                  5800 Nyborg 

                  
 



 

 

 


