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børne- og kulturchefforeningens årsmøde 
d. 14.-15. november på nyborg strand
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På vej mod en fælles læringsreform

du inviteres hermed til at deltage i børne- og kulturchefforeningens årsmøde  
den 14. – 15. november 2013 på nyborg strand.

årsmødet sætter fokus på nødvendigheden af en sam-

menhængende læringsreform, som nødvendigvis må 

favne hele vores virkeområde. 

over alt i landet lægges der spor ud for en ny udvikling 

af læringsmiljøer for børn og unge. det sker, når forældre 

og medarbejdere nytænker struktur og arbejdsformer 

i børns hverdag. det sker, når dagtilbuddet og indsko-

lingen skaber sammenhængende læringsforløb for de 

mindste. det sker, når kulturfolk og socialarbejdere en-

gagerer sig i børnenes lokale miljø. og det sker, når sko-

ler, ungdomsuddannelser, kulturinstitutioner, virksom-

heder og andre gode kræfter skaber veje til uddannelse, 

hvor frafald ikke er en mulighed. 

Et bredere læringssyn

når vi taler læring, skal der derfor ikke kun fokuseres på 

de aktiviteter, som foregår i skolen eller dagtilbuddet. 

læring skal der imod også forstås som den almendan-

nelse, der sker, når alle inkluderes i de fællesskaber, 

som findes i og uden for dagtilbuddet, skolen og kultur 

og fritidslivet. ved at lade de forskellige institutioner 

være medspillere i børn og unges læring, og ved at lade 

flest mulige være en del af det almene fællesskab, kan 

vi skabe et grundlag for, at alle børn og unge kan lære 

mest muligt.

den igangværende bevægelse er vidtfavnende og mang-

foldig. lige nu forsøges den imødekommet gennem en 

række nationale initiativer: Udviklingsprogrammet for 

dagtilbud, skolereformen og en reform af erhvervsud-

dannelserne. gennem initiativerne løber en fælles rød 

tråd, nemlig ønsket om at skabe plads for målrettede 

pædagogiske indsatser, som møder børn og unge ambi-

tiøst og inkluderende.

En fælles udfordring

i denne udvikling ligger også en fælles udfordring: skal 

børn og unge lære på nye måder, kræver det, at vi voksne 

også begynder at lære på nye måder. nøglen til foran-

dring ligger ikke i abstrakte formuleringer eller tiltag, 

men hos os. vi skal udvikle en målrettet og differentie-

ret måde at arbejde på. vi skal skabe nye samarbejder 

på tværs af faglige og institutionelle grænser. og vi skal 

opbygge en ny feedback-kultur samt en åben og insiste-

rende ledelsesdialog. 

at skabe en helhed i dette er børne- og kulturchefens 

metier. 



Et aktivt årsmøde,  
der skal skabe resultater
vi vil bruge mødet til både at lægge et overordnet perspek-

tiv på det, vi er i gang med, og til at kunne zoome helt ind på 

konkrete udfordringer og give hinanden kollegial sparring.  

vi vil derfor på årsmødet prøve noget nyt. foreningen 

lægger op til en policyskabende proces med henblik på 

at publicere et diskussions- og refleksionsmateriale med 

fokus på at komme i hus med læringsreformen. 

Torsdagens program giver derfor tid til fordybelse via 

seks tema-workshops. fælles for alle workshops er et fo-

kus på resultater og virkemidler: På, hvad vi som chefer 

og som kommuner vil gøre, for at understøtte og booste 

udviklingen af læringsreformen. På, hvordan BKf skal 

løfte denne store udfordring i fællesskab. På, hvilke re-

sultater vi vil sigte efter. de seks temaer er:

1. Læringsmiljøer for de yngste: Hvordan giver vi alle 

børn de grundlæggende forudsætninger for at lære 

og at udvikle sig i dagtilbud og indskoling? og hvor-

dan understøtter vi samarbejdet mellem pædagoger, 

lærere, kulturfolk, PPr og familierådgivning? Hvordan 

udnytter vi teknologi og digitalisering? sikrer innova-

tion? Hvilke resultater sigter vi efter for de yngste, og 

hvordan når vi dem?

2. Læringsmiljøer for de mellemste: Hvordan får vi alle 

med, når der bliver skruet op for fagligheden og den 

abstrakte tænkning på mellemtrinnet? Hvordan en-

gagerer vi skolen og dens samarbejdspartnere i at 

bane vejen for nye strategier og læringsrum? Hvordan 

udnytter vi teknologi og digitalisering? sikrer innova-

tion? Hvilke resultater sigter vi efter for de mellemste, 

og hvordan når vi dem? 

3. Læringsmiljøer for de ældste: Hvordan får vi alle 

unge videre i ungdomsuddannelse? Hvilke lærings-

miljøer er der brug for, og hvordan samarbejder vi 

med ungeområdets mange aktører? Hvad betyder 

de nye reformer på kontanthjælps- og arbejdsmar-

kedsområdet for måden, vi griber udfordringerne an? 

Hvordan udnytter vi teknologi og digitalisering? sik-

rer innovation? Hvilke resultater sigter vi efter for de 

ældste, og hvordan når vi dem?

4. Fødekanaler for specialiseret viden og rådgivning: 

Hvordan sikrer vi, at medarbejderne i den pædagogi-

ske frontlinje har mulighederne for at lære og udvikle 

sig, og at de aflastes, når kravene overstiger mulighe-

derne? Hvor langt er vi kommet med ny-specialiserin-

gen, og hvordan tegner de næste skridt sig? Hvordan 

udnytter vi teknologi og digitalisering? sikrer innova-

tion? Hvilke resultater sigter vi efter ift. den speciali-

serede viden og rådgivning, og hvordan når vi dem? 

5. Levende kultur – levende dagtilbud og skoler: Hvor-

dan involveres forældre, foreningsliv, idræt og kultur-

huse i udviklingen af læringsmiljøer i dagtilbud og 

skoler? Hvordan kan lokalt demokrati og kulturud-

vikling være drivkræfter for pædagogisk udvikling? 

Hvordan udnytter vi teknologi og digitalisering? sik-

rer innovation? Hvilke resultater sigter vi efter i sam-

spillet mellem kultur, dagtilbud, skoler og læring – og 

hvordan når vi dem?

6. Faciliterende forvaltning: Hvor ser fremtidens for-

valtning ud på børne- og kulturområdet? Hvilke koa-

litioner er centrale? Hvordan får vi politikerne og det 

nationale niveau med? de åbne bestyrelser? Hvordan 

sikrer vi samklang med borgerne, og udnytter syner-

gien til virksomheder og frivillige? Hvordan udnyt-

ter vi teknologi og digitalisering? sikrer innovation? 

Hvordan skaber vi helhed fra barn til voksen – og skal 

vi det? Hvilke kompetencer, arbejdsformer og organi-

seringer skal vi satse på? 

Ud fra diskussionerne på de seks del-konferencer udfor-

mes et kommuniké, som vil blive brugt i foreningens vi-

dere arbejde både internt og eksternt.
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Torsdag den 14. november 2013 

8.30 - 9.30 Kaffe og ankomst

9.30 Velkomst og introduktion til årsmødets tema

introduktion til årets tema: På vej mod en fælles læringsreform.

Ved Børne- og Kulturchefforeningens formand Flemming Olsen

9.45 En læringsreform i konkurrencestaten

Hvorfor skal folkeskolen forandres, og hvor kommer inspirationen hertil fra?  

ove K. Pedersen vil sætte folkeskolereformerne ind i en overordnet sammenhæng,  

og vise, hvad der er på spil, hvis det lykkes og hvis det ikke gør.

Ved Ove Kaj Pedersen, Professor ved Copenhagen Business School

10.45 Læring, dannelse, ledelse og konkurrence i et musisk perspektiv

når de udfordringer, vi står overfor, er overvældende, og de beslutninger vi skal tage 

har radikal indvirkning på vores fremtid, så bruger vi gerne store ord, som skal hjælpe 

os til at finde sammen omkring vores ideer og planer. ord som læring, dannelse, 

ledelse, kompetence, fornyelse og idealer. Hvad betyder disse ord, hvilke værdier, håb 

og drømme står de for – og kan de siges at være ‘fælles’?

Ved Jens Skou Olsen, forfatter, docent, musiker og Phd. stipendiat ved Roskilde 

Universitet

11.30 Pause 

12.00 Ledelse af transformationsprocessen – folkeskolen i centrum for en læringsreform 

oplægget stiller skarpt på den transformationsproces, der skal understøttes i arbejdet 

med en læringsreform herunder de ledelsesmæssige udfordringer. samtidig leder 

oplægget op til eftermiddagens workshops.

Ved konsulent Klaus Majgaard

13.00 Frokost

14.00 Tema-workshops

Workshoppen ledes af innovationsbureauet fUTU. Workshoppene vælges på dagen.

16.00 En kort pause

16.15 Generalforsamling

19.00 Festmiddag med efterfølgende dans
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Fredag den 15.11 2013 

9.00 Godmorgen

9.15 Fremtidens ledelse i et strategisk perspektiv

de traditionelle fagopdelte kerneopgaver er under forandring. Kravet til tværfaglig 

samarbejde bliver stadigt større, som det f.eks. ses med den nye folkeskolereform.

man skal kunne definere sig selv og sin kerneopgave i forhold til dem, som man er til 

for. skolerne, daginstitutioner, kulturinstitutioner etc. skal blive bedre til at se sig selv 

udefra og ind. i sit oplæg vil anders fortælle om, hvordan ændringerne i kerneopgaven 

udfordrer den måde, som medarbejderne skal lede sig selv og den ledelse, som 

lederne skal kunne bedrive.

Ved Anders Raastrup Kristensen, adjunkt, CBS

10.30 Kaffe

11.00 Læringsreformens røde tråd 

der varmes op til debat med ministrene med 10 skarpe fra gårsdagens temadebatter.

11.30 Ministertræf med fokus på implementering af folkeskolereformen

med udgangspunkt i to korte oplæg fra henholdsvis Undervisningsministeren samt social,  

børne- og integrationsministeren lægges der op til spørgsmål og debat fra salen.

12.30 Frokost to go og afrejse

Praktiske oplysninger

Pris
deltagelse inkl. overnatning  5.250 kr. 

deltagelse uden overnatning 4.400 kr.

(konferencen er momsfri)

Tilmelding
Tilmelding sker online via hjemmesiden: 

www.conferencemanager.dk/bkcheferaarsmode2013

opkrævning for betaling via ean nr. 

Sidste tilmeldingsfrist 4. oktober

Årsmødets adresse
Best Western nyborg strand

Østersøvej 2

5800 nyborg

tlf. 65 31 31 31 

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

foreningssekretær anne sofie rasmussens e-mail 

bkf@bkchefer.dk eller tlf. 4452 5526
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