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8.30 - 9.30 ANKOMST

9.30 - 10.00 VELKOMST
Ved foreningens formand Jan Henriksen

10.00 - 11.15 NY SYNTESE FOR OFFENTLIG LEDELSE
Kristian Dahl har sammen med Jocelyne Bourgon udgivet bogen »Ny syntese for Offentlig 
ledelse«. Her udforsker de, hvordan offentlige myndigheder, borgere og lokalsamfund kan 
samarbejde og dele ansvaret om at producere offentlige resultater af højere værdi og med 
lavere samlede omkostninger for samfundet.

Det stiller anderledes krav til os som ledere og giver samtidig en række dilemmaer mellem 
myndighed og ledelse. Så hvordan kan vi meningsfuldt agere som ledere i denne syntese?

Kristian Dahl, Stifter af Lead – Enter next Level og forfatter til bøger om offentlig ledelse

11.15 - 11.30 PAUSE

11.30 - 12.00 LEDELSE AF DE FAGPROFESSIONELLE
Ny lovgivning på vores område lægger større og større vægt på ledelsens betydning for 
succes. Hvilke udfordringer er der i ledelse af den fagprofessionelle? Hvordan håndterer 
vi f.eks. på den ene side varetagelsen af myndighedsopgaven samtidig med den faglige 
refleksion?

Ved Lars Qvortrup, professor ved DPU, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse og 
leder af NCS, Nationalt Center for Skoleforskning, Aarhus Universitet

12.00 - 12.30 MINISTEROPLÆG
Ved undervisningsminister Merete Riisager

12.30 - 13.30 FROKOST

13.30 - 14.00 HVEM LEDER HVEM – SAMARBEJDET MED KOMMUNALPOLITIKERNE
Hvordan kan vi blive bedre til at agere i samspillet mellem forvaltning og det politiske niveau? 
Hvordan leder vi bedst opad i organisationen, hvilke udfordringer er der, og hvad skal vi 
blive skarpe på fremover ikke mindst set i lyset af, at vi snart kan byde velkommen til en ny 
kommunalbestyrelse?

Lasse Jacobsen, kommunaldirektør i Viborg Kommune

Torsdagens program fortsættes næste side



BKF ÅR SMØDE 2017 ·  LEDEL SE, DER RYKKER ·  PROGR AM 2 / 3

14.00 - 14.30 LUTHER LEDELSE ELLER FOKUS PÅ FORSKELLIGHED OG FÆLLESSKAB?
Hvad kendetegner børne- og kulturchefernes vilkår, styrker og udfordringer? Det korte 
svar er forskellighed – forskellighed i målsætninger, hierarki og målgrupper. Med de store 
forskelle vil god ledelse også være noget forskelligt alt efter, hvor i sektoren man befinder 
sig. Offentlig ledelse bedrives ikke med udgangspunkt i universelle teser og sandheder, som 
dem Luther slog op på en kirkedør for 500 år siden. I oplægget vil Lene Holm Pedersen 
med udgangspunkt i ny forskning på daginstitutionsområdet fortælle, at forskellighed 
er et grundvilkår i det offentlige, og at der derfor ikke findes én kerneopgave. Fokus på 
forskellighed og fællesskab er vigtige elementer i offentlig ledelse og værdiskabelse.

Ved Lene Holm Pedersen, professor på CBS og forskningsleder på VIVE – Det Nationale 
Forsknings- og Analysecenter for Velfærd 

14.30 - 14.45 PAUSE

14.45 - 15.45 GENERALFORSAMLING

15.45 - 16.00 PAUSE

16.00 - 16.30 MINISTEROPLÆG
Ved børne- og socialminister Mai Mercado

17.00 - 19.00 MØD DIN REGION
Regionsbestyrelserne er værter for en uformel sammenkomst for regionerne.

Region Hovedstaden kl. 17.00 Sal D+E 
Region Midt kl. 17.45 - 19.00 Salon 2+3 
Region Nord kl. 17.00 Salon 21 
Region Sjælland kl. 17.00 Sal G 
Region Syd kl. 17.00 - 18.00 Salon 22+23

19.30 FESTMIDDAG

Torsdag den 16. november 2017 – fortsat
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8.30 - 8.45 INTRODUKTION TIL FREDAGENS PROGRAM

8.45 – 10.00 FEM FAGLIGE SAMTALESALONER
Børne- og kulturchefforeningens fem landsdækkende netværk er værter for hver deres 
samtalesalon. De sætter fokus på temaer, der er behov for, at vi som ledere forholder os til 
og drøfter i fællesskab. 

Du skal på forhånd have tilmeldt dig en af de fem samtalesaloner. 

1. Den faglige ledelsesopgave i dagtilbud 
Lokale: Salon 20+21

2. Lærende fællesskaber – FÆLLES ANSVAR og FÆLLES LØSNINGER 
Lokale: Sal D+E

3. Hvordan få vi flere unge i uddannelse? 
Lokale: Salon 22+23

4. Følgeforskningen om skolereformen – overblik og anvendelse i praksisfeltet 
Lokale: Salon 2+3

5. God Ledelse i kulturinstitutioner og selvejende idrætsanlæg 
Lokale: Salon 25

10.00 - 10.45 DEN OFFENTLIGE LEDER SKAL TRIVES I KOMPLEKSITETEN
Ledelse i det offentlige er vanskelig, og meget mere udfordrende end ledelse i den private 
sektor, hvor der ofte findes et mere entydigt resultatmål. Ledelse i det offentlige inkluderer 
en høj grad af kompleksitet. Det var en af Alfred Josefsens pointer til Ledelseskommissionen 
tilbage i januar, siden er han blevet en del af kommissionen. Alfred Josefsen vil i sit oplæg 
komme ind på, hvad vi som offentlige ledere skal kunne mestre for at lykkes. Og han løfter 
også sløret for lidt af arbejdet i Ledelseskommissionen.

Ved Alfred Josefsen, bestyrelsesformand, ledelsesinspirator og medlem af 
ledelseskommissionen

10.45 - 11.00 PAUSE

11.00 - 11.40 SAMSPILLET MELLEM STYRING OG LEDELSE
Hvordan kan vi succesfuldt agere i feltet mellem styring og ledelse? Som ledere i en 
kommunal organisation kan vi ikke sige os fri for at agere inden for det ene eller andet 
styringsparadigme uanset navnet. Samtidig er vi også ledere af medarbejdere og opgaver.

Hvad kendetegner offentlig styring lige nu, og hvor er den på vej hen? Hvilke udfordringer 
er der for offentlig ledelse set i forhold til styringsparadigmerne, og hvordan kombinerer vi 
meningsfuldt de to aspekter i vores dagligdag som ledere?

Ved Lotte Bøgh Andersen, professor ved Aarhus Universitet og VIVE – Det Nationale Forsknings- 
og Analysecenter for Velfærd 

11.45 - 12.00 FARVEL OG TAK FOR I ÅR
Afrunding på årsmødet ved Jan Henriksen, formand for BKF

12.00 FROKOST TO GO


