PROGR AM
T O R S D A G D E N 1 7. N O V E M B E R 2 0 1 6
8.30 - 9.00

KAFFE OG ANKOMST

9.00 - 9.15

VELKOMST

9.15 - 10.15

NORDISK LEDELSE, MANDAG MORGEN
Mandag Morgen offentliggjorde i januar i år en særlig undersøgelse af nordisk ledelse.
Undersøgelsen viste at ikke blot skaber den nordiske ledelsesstil resultater på bundlinjen,
men endnu vigtigere også tilfredshed blandt medarbejder.
Hvad kendetegner den nordiske ledelse, og hvordan kan vi blive endnu bedre til at opnå de
positive aspekter af nordisk ledelse i vores egne organisationer?
Ved Lisbeth Knudsen, chefredaktør og direktør for Mandag Morgen Danmark

10.15 - 10.45

PAUSE

10.45 - 11.45

HAR SVENSKERNE KNÆKKET INKLUSIONSKODEN?
Vi har indbudt professor Bengt Persson leder af Research and Capability in Inclusion and
Welfare (RCIW) ved Högskolan i Borås.
RCIW har gennem en længere årrække haft en praksisnær forskning i inklusion i svenske skoler.
Blandt andet har de fulgt en kommune som på 3 år er gået fra at have landets dårligste
folkeskoler til at have en af Sveriges mest fremgangs rige folkeskoler.
Ved Bengt Persson, professor ved Högskolan i Borås og leder af RCIW

11.45 - 12.45

FROKOST

12.45 - 13.45

DEN KOMMUNALE LEDER SOM DEN SUCCESFULDE INSTITUTIONSEJER
Som kommunale ledere er vi også Institutionsejere. Vi skal være med til at udvikle vores
institutioner i en strategisk kommunal kontekst.
Jan Merok Paulsen har forsket i, hvordan man som kommunal institutionsejer, for succes med
at skabe udviklende og lærende institutioner.
Ved Jan Merok Paulsen, Førsteamanuensis ved Høgskolen i Oslo og Akershus

13.45 - 14.00

PAUSE

14.00 - 15.30

GENERALFORSAMLING

15.30 - 16.00

MINISTEROPLÆG
Ved Minister for børn, undervisning og ligestilling Ellen Trane Nørby

16.00 - 16.15

PAUSE

16.15 - 16.45

MINISTEROPLÆG
Ved Kulturminister Bertel Haarder

19.30

FESTMIDDAG
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PROGR AM
FREDAG DEN 18 . NOVEMBER 2016
8.45 - 9.00

INTRODUKTION TIL FREDAGENS PROGRAM

9.00 - 10.00

DEN TIDLIGE INDSATS – MEN HVORDAN?
Vi ved alle, at den tidlige indsats er vigtig og helt afgørende for udsatte børns positive
udvikling. Men en ting er at erkende, at dagtilbuddet og den tidlige indsats er vigtig, noget
andet er at sætte handling bag erkendelsen.
Vi præsentere her en dansk forskers bud på, hvad der virker i praksis, når det gælder den
tidlige indsats.
Ved Kirsten Elisa Petersen, lektor ved DPU – Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse –
Pædagogisk Psykologi

10.00 - 10.15

PAUSE

10.15 - 11.15

KULTUREN I BØRNELIVET – MERE END DEN ÅBNE SKOLE
Vi sætter fokus på kulturen i hele børne og unge livet. Hvordan kan vi styrke kulturen i børn
og unges liv?
Kulturministeriets strategi for Børn og Unges møde med kulturen har sat gang i en række
initiativer. Spørgsmålet er om de kan udmøntes på nyt grundlag, i nye samarbejdstyper, der
faktisk kan forny og gøre en forskel for de børn og unge, det hele jo handler om. Og det er jo
ganske interessant ift. alle aldersgrupper.
Ved Beth Juncker, Professor i børnekultur, Københavns Universitet

11.15 - 11.30

PAUSE

11.30 - 12.30

KONSULENTENS BESØG I KOMMUNEN
Hvad sker der, når vi lader den erfarne eksterne konsulent give os et råt for usødet perspektiv
på arbejdet i kommunerne? Er vi bedre end vores rygte eller skal vi hjem og se os selv lidt
ekstra efter i en enkelt krog eller to?
Ved Claus Rehfeld, direktør IMS Rehfeld

12.30

FROKOST TO GO
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