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GUIDELINES TIL LEDELSE?

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber

INFO OM DE 6 TEMAER, DU VÆLGER IMELLEM
PÅ BKF ÅRSMØDET DEN 27. NOVEMBER 2014
I år sætter BKF i samarbejde med Innovationsbureauet
FUTU fokus på de udfordringer og muligheder, som kendetegner vores ledelsesrum. Hvordan navigerer vi som ledere
i spændet mellem den forsknings- og evidensbaserede
ledelse, den eksperimenterende innovationsledelse og
de ministerielle ledelsesstrategier? Hvad skal være vores
guidelines til ledelse?
De 14 pejlemærker som vi udviklede på årsmødet 2013,
er udgangspunkt for workshoparbejdet. Pejlemærkerne er
inddelt i seks temaer, som målretter drøftelserne af styringsperspektiver.

På baggrund af input fra de seks workshops, udarbejder
FUTU et sæt »Guidelines til ledelse«, som præsenteres
fredag den 28. november 2014.
Der er 50 pladser pr. tema. Du vælger ét tema på dagen.
Her kan du se, hvad de seks temaer omhandler.
Vel mødt!
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SAMMENHÆNGENDE
LÆRING I DAGTILBUD
OG FOLKESKOLE

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber
Hvordan skaber vi som ledere de bedste ram
mebetingelser for at børn i dagtilbud og fol
keskole udvikler sig og lærer? Hvordan bruger
vi evidens- og forskningsbaseret viden til at
bringe læringsreformens mål i børnehøjde?

Hvilken ledelsesstil understøtter innovation
af dagtilbud og folkeskole? Hvordan styrker vi
som ledere helhedstænkning og samarbejde
på tværs af dagtilbud og indskoling?

Hvordan sikrer vores ledelse et større fokus på
skolens mellemtrin, hvor læringsstrategier og
fællesskaber støtter børnene?

Hvad er vores guidelines til ledelse, når vi vil
sikre, at læringsmiljøer i dagtilbud og folke
skole giver mening for dem, dette tema hand
ler om:
Børn i dagtilbud og 0. - 5. klasse

VÆLG ÉT TEMA

WORKSHOPEJER

Du vælger ét tema på dagen.
Der er 50 pladser pr. tema.

BKF ÅRSMØDE 2014 Workshoppen er d. 27. nov. kl. 13.45.

Lars Sloth
Formand for det landsdækkende Dagtilbudsnetværk,
Direktør i Thisted Kommune
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SAMMENHÆNGENDE
LÆRINGSFORLØB
I FOLKESKOLE
OG UNGDOMSLIV

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber

Hvordan skaber vi de bedste rammebetingel
ser for at folkeskolens tweens og unge på vej
gennem uddannelse og ungdomsliv lykkes?
Hvordan styrker vi fokus på skiftet mellem
børne- og ungdomskultur, hvor faglighed og
fritidsliv forandres markant? Hvilke ledelses
greb skal vi bringe i spil for at skabe flere veje
til ungdomsuddannelserne?
Når toning af udskolingen, virksomhedssam
arbejder og ressourcefællesskaber står på
dagsordenen – hvordan udnytter vi så poten

VÆLG ÉT TEMA
Du vælger ét tema på dagen.
Der er 50 pladser pr. tema.

BKF ÅRSMØDE 2014 Workshoppen er d. 27. nov. kl. 13.45.

tialerne i den evidensbaserede forskning og i
innovationstilgangen? Hvordan understøtter
den kommunale leder, at der arbejdes med
inddragende pædagogik og at unge oplever, at
de bliver involveret og lyttet til af de voksne?
Hvad er vores guidelines til ledelse, når vi vil
sikre at læringsflow og ungdomsmiljø giver
mening for dem, dette tema handler om:
6.-10. klasses elever og unge i uddannelse?

WORKSHOPEJER

Flemming Olsen
Formand for det landsdækkende Skolenetværk,
Direktør i Herlev Kommune
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KULTUR SOM
LØFTESTANG I
LÆRINGSMILJØER

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber
Kulturelle fællesskaber er grundlaget for at
modvirke polarisering. Før du er elev, er du del
tager i hverdagens og kulturens fællesskaber.
I den deltagelse opstår nye veje for erkendelse
og læring. Som ledere skal vi have øje for at ud
vikle hele lokalsamfundet som arena for børns
læring.
Hvordan viser lederen da vejen til respektfulde,
nysgerrige samarbejder på tværs? Til system
atisk inddragelse af børn, unge, forældre og
civilsamfund? Hvordan understøtter vi kulturog fritidslivet som entreprenører i udviklingen

VÆLG ÉT TEMA
Du vælger ét tema på dagen.
Der er 50 pladser pr. tema.

BKF ÅRSMØDE 2014 Workshoppen er d. 27. nov. kl. 13.45.

af læringsmiljøer i dagtilbud og skoler? Hvilken
ledelsestilgang sikrer plads til nye synergier?
Til gensidig tillid?
Hvordan gør vi vores arbejdsform eksemplarisk
for demokratisk praksis, så de yngste borgere
trænes i medborgerskab og kulturdannelse?
Hvad er vores guidelines til ledelse, når vi vil
styrke kulturen som læringens løftestang for
dem, dette tema handler om:
Børn og unge på tværs af kulturfællesskaber
og institutioner?

WORKSHOPEJER

Ellen Drost
Formand for det landsdækkende Kultur- og Fritidsnetværk,
Kulturchef i Odense Kommune
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SPECIALVIDEN I SPIL

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber

Skal vi være reelt inkluderende, når børn har
store udfordringer, har vi brug for specialviden
tæt på praksis. Dét er også væsentligt, når vi vil
udvikle inkluderende fællesskaber.
Vores ledelse skal sikre rettidige specialind
satser, så vi afhjælper problemerne i tide.
Vi skal understøtte en sparringskultur, hvor
medarbejdere bakkes op og har let adgang til
rådgivning. Hvordan sikrer vi det som ledere?
Og hvilken type ledelse understøtter, at børn
og unge reelt inddrages undervejs?

VÆLG ÉT TEMA
Du vælger ét tema på dagen.
Der er 50 pladser pr. tema.

BKF ÅRSMØDE 2014 Workshoppen er d. 27. nov. kl. 13.45.

Hvordan viser lederen vejen til at udvikle børne
perspektivet og systematisk børneinddragelse
på alle niveauer?
Hvordan bruger vi den evidens- og forsknings
baserede viden på dette felt, samtidig med at
vi udvikler innovative løsninger?

Hvad er vores guidelines til ledelse, når vi vil
sikre en præcis, rettidig indsats i øjenhøjde
med dem, dette tema handler om:
Udfordrede børn og unge i risikozonen?

WORKSHOPEJER

Christian L. Hansen
Formand for det landsdækkende Børne- og Familienetværk,
Børne- og Familiechef i Aabenraa Kommune
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LEDELSE

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber

Læringsreformen er i fuld gang, og vores pej
lemærker for at løfte et forandret ledelses
ansvar er, at: Vi vil gøre værdiskabelsen til
afsæt for, hvordan vi organiserer os. Vi vil op
bygge vidensgrundlag samt en stærk og åben
professionskultur. Og vi vil styre ved at bringe
lokal
samfundets aktører sammen. Hvordan
sikrer vi da, at dette sker?
Hvordan griber vi ledelsesopgaven an, så
børnenære mål bliver omdrejningspunkt
for styring? Hvordan understøtter lederen
stærke broer mellem forskning og praksis og forpligtende vidensdeling, også på tværs af
kommuner?

VÆLG ÉT TEMA
Du vælger ét tema på dagen.
Der er 50 pladser pr. tema.

BKF ÅRSMØDE 2014 Workshoppen er d. 27. nov. kl. 13.45.

Hvilke ledelsesgreb styrker medarbejderenes
motivation og evne til at facilitere lokale, invol
verende forandringsforløb? Og hvordan under
støtter vi faglig stolthed og professionalisme,
samtidig med at vi skal ’tage eksperthatten af’
og samskabe med borgere og frivillige?
Hvad er vores guidelines til ledelse, når vi vil
styrke medarbejderne i at tage afsæt i værdi
skabelse, opbygge vidensgrundlag og faci
litere lokal involvering på tværs?

WORKSHOPEJER

René G. Nielsen
Næstformand for BKF,
Chef for læring i Hedensted Kommune
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FORVALTNINGENS
FORANDREDE ROLLE

Ledelse på Sikker Grund & i Ukendte Landskaber
Sætter vi fokus på vores egen forvaltning,
er det tydeligt, at vi er midt i en forandrings
proces. Forvaltningens rolle er ændret, fordi
vores styringsbetingelser har ændret sig.
Når vi skal implementere læringsreformen,
kræver det, at vi styrer og leder på en ny måde.
At vi organiserer os anderledes. Vi skal til sta
dighed styrke helhedsfokus og mindske fag
siloer og kassetænkning. Udvikling og drift skal
samtænkes på tværs af centre og afdelinger.

VÆLG ÉT TEMA
Du vælger ét tema på dagen.
Der er 50 pladser pr. tema.

BKF ÅRSMØDE 2014 Workshoppen er d. 27. nov. kl. 13.45.

Så - hvad kan vi bruge den evidens- og forsk
ningsbaserede viden til, når vi vil styrke for
valtningen i sin nye rolle? Og hvordan bruger
vi innovationstilgangen, når det handler om
vores egen ’baghave’, nemlig forvaltningen
selv?
Hvad er vores guidelines til ledelse, når vi vil
styrke forvaltningen i sin nye rolle?

WORKSHOPEJER

Henrik Beyer
Formand for det landsdækkende Ungenetværk,
Direktør i Herning Kommune

