
                                                                                                                   

                                                                                                                   

                FRIHEDEN FLYVER – GRIB DEN! 
PROGRAM 27. OKTOBER 2022 

08.00 Udstillingen åbner  
 

09.30 – 10.00 Dørene til plenumsalen åbnes 
 

10.00 – 10.45 Velkomst ved formand Claus Hjortdal 
 

10.45 – 11.00 Formand for Danske Skoleelever Marie Holt Hermansen har ordet 
 

11.00 – 12.00 Politisk debat - Uddannelse i et fremtidsperspektiv  
 
Formand for Skolelederforeningen Claus Hjortdal 
Formand for Danmarks lærerforening Gordon Ørskov Madsen 
Næstformand KL’s Børne- og Undervisningsudvalg Morten Thiessen 
Direktør i Djøf Sigge Winther Nielsen 
 
Ordstyrer Huxi Bach 
 

12.00 – 14.00 Frokostpause 
 

14.00 – 14.30  Fra pseudopolitik til månelandinger ved Sigge Winther Nielsen, 
direktør DJØF og forfatter til Entreprenørstaten 
 
Dansk politik går i tomgang. Og det på trods af at 700.000 offentligt ansatte 
går på arbejde for at udforme og udrulle politikernes ønsker. 
I dette foredrag fortæller Sigge Winther Nielsen en (nerve)pirrende fortælling 
om det danske demokrati. I midten af fortællingen finder vi politikere, 
embedsmænd og journalister, der er fanget i deres eget net som magtesløse 
sjæle, der løber hurtigere og hurtigere – men alligevel må se i øjnene, at deres 
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arbejde løber ud i sandet og bliver til pseudopolitik. Det store spørgsmål er: 
Kan vi i dag overhovedet skabe politiske forandringer?  
 

14.30 – 15.00  Kørekort til fremtiden: Stil GPS’en “fra mere til bedre" ved Anne Skare 
Nielsen, fremtidsforsker og forfatter, Universal Futurist 
 

Spillets regler ændrer sig dramatisk i disse år. Nu skal vi ikke “mere” men 
“bedre”. Det er ikke nok kun at mestre drift og faglighed, for der kommer hele 
tiden nye problemer, forandringer og behov til. Der har aldrig været kortere 
afstand mellem, at nogen kan forestille sig noget, og det rent faktisk kan lade 
sig gøre. Omvendt har der heller aldrig være mere stress og jag og mangel på 
tid til at fordybe sig og blive klar til fremtiden. Men fortvivl ikke - for det er 
meget nemmere, end du tror. Anne Skare Nielsen tager os med på flyvetur ud 
i fremtiden, så du kan gå fra dagen med overblik, ro i maven og redskaberne 
til at satse på det rigtige.  
 

15.00 – 16.00  Pause 
 

16.00 – 16.30  Tænk og dan! ved Svend Brinkmann, psykologiprofessor, forfatter og 
foredragsholder 
 
Efter at have været ude i kulden er dannelsesbegrebet tilbage. Men hvad 
betyder det? Og kan det være relevant på skoler, ikke blot i relation til elever, 
men også som en måde at forstå mennesker og ledelse på? Det spørger Svend 
Brinkmann om i sit oplæg, der argumenterer for, at det at tænke efter er en 
grundlæggende dyd for dannede ledere – ikke mindst i pædagogiske 
sammenhænge. 
 

16.30 – 17.00 Hvorfor være ydmyg som offentlig leder, når det offentlige system er 
baseret på overbudspraksis ved Susanne Ekman, lektor i ledelse, 
organisation og arbejdsliv 

I dette oplæg fremlægges det, hvordan vores velfærdssektor i stigende grad 
styres ud fra urealistiske effektiviseringsfantasier, der efterlader systemet i 
en bobletilstand, som på foruroligende mange punkter minder om 
finansboblen op til den seneste finanskrise. Sat på spidsen kan man sige, at vi 
styrer vores velfærd ud fra samme spekulation i giftig gæld og overbud, som 
den vi så i boligboblen og IT-boblen. Dette konstante overbud sætter robust 
ansvar, bæredygtighed og meningsfuld dialog mellem medarbejdere, ledere 
og politikere under pres. I sidste ende kan vi risikere kollaps, hvis vi ikke 
punkterer boblen. 

 
17.00 – 19.00  Pause 

 
19.00 – 01.00 Temafest med tilmelding  

 



PROGRAM 28. OKTOBER 2022 

08.00 Dørene åbnes 
 

09.00 – 09.15 Godmorgen ved næstformand Dorte Andreas 
 

09.15 – 09.45 At skabe ro i uendeligheden ved Tommy Krabbe, forfatter, 
foredragsholder, cand.mag. i Interpersonel Organisations-
kommunikation 

Forestil dig, at du står sammen med en gruppe foran et bjerg, som I skal 
bestige. Hvis du føler, at du kan regne med de andre i gruppen, vil du 
vurdere bjerget til at være mindre, end det faktisk er. Det skyldes, at dit 
indre system er gået i gang med at beregne, at der skal bruges færre kræfter 
på grund af gruppens bidrag til din opgave. Og det forholder sig omvendt, 
hvis du ikke føler, at du kan regne med de andre. I hundredvis af år har vi 
troet, at kommunikation handlede om at forstå hinanden og konkludere, så 
vi kan få ro i hovedet og komme videre i teksten. I sit foredrag vil Tommy 
Krabbe inddrage den nyeste forskning og ryste ved denne grundlæggende 
forståelse og komme med et andet bud på, hvordan vi kan forstå 
kommunikation og lettere bestige hverdagens bjerge sammen. 
 

09.45 – 10.15 Nudging som forandringsværktøj ved Sille Krukow, 
adfærdsdesignekspert 
 
I et 30 minutter oplæg introducerer nudge- og adfærdsdesignekspert Sille 
Krukow deltagerne til nye og innovative måder at skabe målbare 
forandringer i adfærd. Igennem praktiske eksempler inspirerer hun til, 
hvordan man ved hjælp af små forandringer i vores omgivelser effektivt og 
nemt kan puffe og gøre de rette hverdagsvaner til de nemme. 
 

10.15 – 11.00 Pause – besøg udstillingen 
 

11.00 – 11.30  Fatale forandringer – ledelse i en uforudsigelig verden ved Christian 
Ørsted, ledelsesrådgiver, forfatter og foredragsholder 
 
I dette højaktuelle foredrag tager ledelsesekspert Christian Ørsted 
udgangspunkt i sin seneste bestsellerbog ‘Fatale forandringer – forstå 
forandringsledelse i en uforudsigelig verden’. Bogen giver et kritisk indblik i 
bagsiden ved moderne ledelse og er nødvendig læsning for alle, der oplever 
uforudsigelighed og forandringer i deres arbejdsliv, og som ønsker nye 
perspektiver til at løse nutidens og fremtidens store udfordringer. 
 

11.30 – 12.00  Musikalsk indslag ved Ole Kibsgaard og Kaya Brüel 
 

12.00  Formand Claus Hjortdal slutter årsmødet af 
 


