
Program for skoleledere og ÅLF’s TR/TRS 

Tirsdag den 15. november og torsdag den 17. november

Kl. 9.30 Velkomst.
 v/Lisbeth Schmidt Andersen, Aarhus Skolelederforening og Jesper Skorstengaard, 

Århus Lærerforening.

Kl. 9.45 – 11.15 Fra centraladministration til klasseværelse.
 v/Stefan Brendstrup, chefkonsulent - Pluss Leadership A/S

Uddannelsessektoren er i de senere år blevet udsat for 
massiv styring oppefra. En helt ny kortlægning af styrin-
gen inden for de videregående uddannelser viser, at der 
er gennemført 12 reformer de seneste 14 år. Samtidigt 
er forskere blevet opmærksomme på, at virkningen af 
meget styring afhænger af, hvordan den opfattes af dem 
der i praksis fungerer under den.

Stefan Brendstrup vil i sit oplæg tegne et rids af den 
styring der har præget uddannelsesområdet de senere 
år og introducere til den nyere forskning om styringens 
virkning. Han vil lægge op til en åben drøftelse af, hvilke 
forhold der præger ledere og medarbejderes opfattelse 
af styringen på folkeskoleområdet – og dermed påvirker 
styringens virkning. 

Afslutningsvis giver han eksempler på, hvordan styrings-
redskaber kan bruges som et middel til at skabe øget 
indsigt i skoler og arbejdspladsers kapacitet og praksis og 
derved skabe mulighed for læring.

Kl. 11.30 – 12.15 Vi insisterer til stadighed på dialog og samarbejde.
 v/Lisbeth Schmidt Andersen, AaS og Jesper Skorstengaard, ÅLF. 

 Et højt niveau af tillid og samarbejde mellem fagprofessionelle, ledere, kommune og 
samfundet styrker vores evne til at løse problemer. En af de vigtigste forudsætninger 
er, at der skabes en befordrende organisering og planlægning.

 Lisbeth og Jesper vil i oplægget rammesætte programpunktet Næste skoleår – kom 
godt fra start med eksempler fra hverdagen og inddrage hovedpointer fra formidda-
gens oplæg.

Kl. 12.15 – 13.15 Frokost.



Kl. 13.15 – 15.00 Næste skoleår – kom godt fra start.
 Skolevis opstart af drøftelserne om næste skoleårs planlægning. Med udgangspunkt 

i formiddagens oplæg og den lokale status på skolerne drøftes, hvad der er vigtigt i 
forhold til planlægningen af skoleåret 2017/2018. 

Kl. 15.00 – 15.30 Æbleskiver, gløgg og hygge i gården.

Kl. 15.30 – 16.00 Byt en formand – åbne drøftelser.
 Jesper Skorstengaard og Lisbeth Schmidt Andersen debatterer og erfaringsudveksler 

med skolelederne og tillidsvalgte. 

 Drøftelserne vil tage udgangspunkt i spørgsmål fra ledere og tillidsvalgte, der er blevet 
indsamlet i løbet af dagen.

Kl. 16.00 – 16.15 Afslutning og tak for i dag.
 v/Lisbeth Schmidt Andersen, AaS og Jesper Skorstengaard, ÅLF.

Kun for TR/TRS:
Kl. 16.30 – 17.00 Opsamling på dagen.
 v/Jesper Skorstengaard.


