
Onsdag den 16. november

17.00 – 18.00 Ankomst

18.00 – 19.30 Middag

19.30 Musikalsk velkomst

20.00

Introduktion

Introduktion til årsmødepublikationen og årets

tema - Styring, ledelse og organisering af den of-

fentlige velfærdsproduktion i fremtidens Danmark.

Ved Børne- og Kulturchefforeningens formand
Flemming Olsen

20.15 – 21.30

Årets tema og årsmødepublikationen i

et internationalt perspektiv

Vi har bedt Jørgen Ørstrøm Møller indlede årsmø-

det for at sætte årets tema og årsmøde publika-

tion i et internationalt perspektiv. Hvilke

udfordringer stiller den globale økonomiske situa-

tion til styring, ledelse og organisering af vores

velfærdsproduktion nu og i fremtiden?

Ved Jørgen Ørstrøm Møller, adjungeret professor
på Asia Research Centre ved CBS, adjungeret
professor ved Singapore Management
University.

21.30 Natmad

PROGRAM

Torsdag den 17. november

8.30 Morgensang

9.00 – 10.00

Den inkluderende skole i et ledelsesperspektiv

Hvis reel inklusion forstås som både fysisk

tilstedeværelse, meningsfuld deltagelse og læring,

hvordan leder vi så de processor som fører til reel

inklusion?

Ved Rasmus Alenkær, Ph.d. cand.pæd.psych.,
statsautoriseret psykolog og organisations-
konsulent

10.00 – 10.45

Socialminister Karen Hækkerup

Oplæg med efterfølgende mulighed for dialog.

11.15 – 12.00

Ledelse af inklusionsprocesser i

danske dagtilbud og skoler

Et oplæg med udgangspunkt i center for inklusion

og diversitets igangværende udviklings- og forsk-

ningsprojekter.

Ved Bent Madsen, centerleder, Center for inklusion
og diversitet, Professionshøjskolen UCC

12.00 - 12.30

Prioritering, nye organisationsformer og

kvalitet for færre penge

BKFs ledelsesnetværk vil gennem ord og billeder

præsentere, hvordan modig og vedholdende le-

delse kan skabe kvalitet for færre penge via nye

organisationsformer og inddragelse af civilsam-

fundet.

Ved foreningens ledelsesnetværk

12.30 Frokost



Fredag den 18. november

9.00 – 10.00

Ledelse af den professionelle primadonna – set i

et kultur perspektiv

Hvad betyder »den rigtige ledelse« af primadon-

naen – og hvordan ser et fokus på den skabende

ledelse og unikke i børne- og kulturchefernes op-

gave ud?

Ved Helle Hedegaard Hein, Institut for ledelse
filosofi og politik ved CBS

10.00 – 11.00

Rekruttering af leder til den offentlige velfærds-

produktion

En refleksion over megatrends nu og på vej?

Bud på forskningsbaserede rekrutteringsproces-

ser, der inddrager forventningerne til udøvelse af

ledelse. Hvilke rammer og vilkår vil lederne få de

næste 5-7 år – hvad sker der i ministerierne, i KL

og i civilsamfundet?

Ved Steen Vidø, direktør Mercuri Urval

11.30 – 12.15

Fremtidens krav og udfordringer kræver nytænk-

ning af ledelseskompetencer i det offentlige.

Krav til kreativitet og evne til at skaffe sig viden

og erfaring relativt hurtigt i helt nye samarbejds-

konstellationer på tværs af sektorerne udfordrer

innovations- og handlekraften i det offentlige.

Når ledere samtidig skal bidrage til at skabe en ny

bæredygtig velfærdsmodel, udfordres ledelse og

organisering. Det kalder tilsammen på nytænkning

og udvikling af fremtidens ledelseskompetencer i

det offentlige.

Oplæg ved Per Bo Nørgaard Andersen, Kontorchef
Organisation, Ledelse og Proces, Region Midt-
jylland

12.15 Frokost og afrejse

PROGRAM

Torsdag den 17. november

14.00 – 14.45

Organisationen som en kæde af læringsrum

Med udgangspunkt i inklusionsskabende processer

i et styrings og ledelsesperspektiv, sætter Klaus

Majgaard fokus på, hvordan den offentlige forvalt-

ning med fordel kan skabe en kæde af læringsrum

mellem de forskellige niveauer.

Ved Klaus Majgaard, kommunaldirektør i Furesø
Kommune

15.00 – 17.30 Generalforsamling

19.00 Festmiddag, herefter dans


