
NYSPECIALISERING
RADISSON BLU H.C. ANDERSEN HOTEL, ODENSE

INDBYDELSE TIL ÅRSMØDE DEN 15.- 16.NOVEMBER 2012



Torsdag den 15. november

8.30 - 9.30:

9.30 – 10.00:

Kaffe og ankomst

Velkomst og introduktion til Årsmødet

Introduktion til årsmødepublikationen og årets tema om

Nyspecialisering.

Nyspecialisering bevarer og videreudvikler specialviden – men i en ny

arbejdsform. Børnene skal ikke til eksperterne. Eksperterne skal til bør-

nene. Specialinstitutionerne skal være koncentrationer af viden – ikke

koncentrationer af børn.

Ved Børne- og Kulturchefforeningens formand Flemming Olsen

10.00 – 10.45: Oplæg med efterfølgende mulighed for dialog.

Børne- og Undervisningsminister Christine Antorini

10.45 - 11.15:

11.15 – 12.00:

Oplæg med efterfølgende mulighed for dialog.

Social- og Integrationsminister Karen Hækkerup

12.00 – 13.15:

13.15 - 14.15: Nyspecialisering med afsæt i folkeskolens arbejde.

Med udgangspunkt i årsmødepublikation sættes der fokus på

nyspecialisering med afsæt i folkeskolens arbejde med inklusion.

Ved Thomas Nordahl, Professor ved Høgskolen i Hedmark.

Thomas Nordahl er arkitekten bag LP-modellen.

14.15 - 14.45: Pause

14.45 – 15.30: Samtale med Kulturminister Uffe Elbæk om kulturpolitiske udfordringer

Kulturminister Uffe Elbæk

15.30 – 16.45: Kaffepause

16.45 – 17.15: Generalforsamling

19.00: Festmiddag med efterfølgende dans

Pause

Frokost



Fredag den 16. november

9.00 – 9.30:

9.30 – 10.30:

10.30 – 11.30:

11.40 – 12.00:

12.00 – 13.00:

13.00:

Hvad kræver det at arbejde i et grænseland?

Arbejdet med nyspecialisering er også kendetegnet ved at arbejde i grænselandet. Le-

delsesnetværket har derfor i år sat fokus på, hvad det kræver at løse den særlige udfor-

dring, det er at gennemføre løsninger i grænselandet i samarbejde med andre aktører i

og uden for det kommunale landskab.

Ved Børne- og Kulturchefforeningens Ledelsesnetværk

Styring og ledelse af samarbejdsdrevet innovation i netværk og partnerskaber

Den offentlige sektor befinder sig midt i et vadested. New Public Management synes at

have mistet pusten og nye forestillinger om offentlig styring vinder frem.

New Public Governance er et godt bud på en ny og mere tidssvarende

styringstænkning, som betoner den betydning som interorganisatoriske

netværk spiller i udviklingen og implementeringen af offentlige løsninger.

Ved Jacob Thorfing, professor i Politik og Institutioner v. Institut for

Samfund og Globalisering, Roskilde Universitet. Leder af Center for De-

mokratisk Netværksstyring.

Post-New Public Management - nye udfordringer for offentlig styring og ledelse

Post-NPM indebærer øget vægt på centralisering og koordinering, som en modvægt til

den fragmentering New Public Management står for. Post-NPM skubber ikke NPM til

side, men blander sig med denne reformbølge i en kompleks og hybrid-

blanding.

Oplægget vil både forklare, hvad post-NPM er, give eksempler på refor-

mer rundt om verdenen, som er inspireret af denne nye reformbølge,

diskutere udfordringerne for styring og ledelse, og se på forholdet til

NPM.

Ved Tom Christensen, Professor ved Statskundskab, Olso Universitet.

Kaffe

Paneldebat om Nyspecialisering, med udgangspunkt i årets publikation om ny speciali-

sering. Paneldeltagerne er: Stig Langvad, formand for Danske Handicaporganisationer,

Bettina Post, formand for Socialrådgiverforeningen, Henrik Beyer, Direktør for Børn og

Unge i Herning Kommune, Benedikte Ask Skotte, formand for Skole og Forældre og Peter

Albæk, formand for Børns Vilkår.

Take Away Frokost og afrejse

Debatten styres af Jacob Fuglsang, Uddannelsesredaktør ved Politiken

Stig Langvad Bettina Post Henrik Beyer Benedikte

Ask Skotte

Peter Albæk



Pris Deltagelse incl. Overnatning 5.250 kroner

Deltagelse uden overnatning 4.400 kroner

(konferencen er momsfri)

Tilmelding Tilmelding via foreningens hjemmeside www.bkchefer.dk

Betaling sker via indbetaling til foreningens Nemkonto: 3194-112-3882

Husk at anføre navn og kommune/organisation.

Frist for tilmelding Tilmelding skal ske inden den 5. oktober 2012

Deltagerliste og information om hotel bliver sendt ud i uge 44,

hvor også foreningens årsberetning og dagsorden til generalforsamling

bliver offentliggjort.

Årsmødets Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

adresse Claus Bergs Gade 7

5000 Odense C

Telefon: 66 14 78 00

Indkvartering Der er reserveret værelser på følgende hoteller:

Radisson Blu H.C. Andersen Hotel

Clarison Collection Hotel Plaza

First Hotel Grand

City Hotel

Hotel Ansgar

Alle hoteller ligger I gåafstand til årsmødet.

Deltagere fra samme kommune vil så vidt muligt blive placeret på samme hotel.

Spørgsmål vedr. Spørgsmål vedr. tilmelding og betaling rettes til:

tilmelding og betaling Økonomikonsulent Ivan Holse: ivho@lolland.dk

Lolland Kommune

4930 Maribo

Telefon 54 67 67 19

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Sekretariatet, Herlev Bygade 90, 2730 Herlev, tlf. 4452 5526

bkf@bkchefer.dk • www.bkchefer.dk
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