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Ledelse af fri skole

Velkommen til Ledelse af fri skole 2018

De seneste år har mange skoleledere været med på 
dette kursus, men også afdelingsledere og bestyrel-
sesmedlemmer har deltaget.  

I år sætter vi et loft på antallet af deltagere på de 
enkelte studiekredse. Det er først til mølle, og vi har 
erfaring med, at der er stor søgning på enkelte hold.

I 2018 giver vi dig mulighed for at vælge mellem 5 
studiekredse:

#1   Praktisk filosofi og ledelse
#2   Skolens økonomi
#3   Personaleledelse
#4   Introduktion til Teori U – nærvær, læring, forandring 
#5   12 teser om lederens rolle på en fri grundskole

Læs mere om form og indhold på de enkelte hold i 
dette program. Ved tilmelding vælger du én studie-
kreds, som du følger alle tre dage.  
 
Hvis du har spørgsmål til kurset, er du meget velkom-
men til at kontakte kursusleder Peter Mondrup.

Ud over studiekredsene får du foredrag, morgensang, 
dejlig mad, aftenhygge og alt det gode, der sker mel-
lem deltagerne i pauserne.

Vel mødt til nogle spændende dage i januar!

Peter Mondrup, 
Kursusleder og souschef i 

Friskolernes Hus
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Foredrag: 
Ledelse af primadonnaer

De højtspecialiserede vidensmedarbejdere er uund-
værlige, men de kan også være en ledelsesmæssig 
mundfuld.  
De stiller store krav til deres arbejdsplads og til ledel-
sen, og de reagerer stærkt, når arbejdspladsen ikke 
indfrier deres forventninger. 
 
Samtidig er de vidt forskellige. De motiveres af for-
skellige ting og har forskellige ledelsesbehov.  
De har forskellige værdier og forskelligt forhold til 
arbejdet. Nogle går altid til tiden, mens andre næsten 
ikke kan slippe arbejdet. Nogle tænder på visioner, 
andre på regler og rammer.  
 
Ofte er de blevet kaldt ledelsesresistente primadon-
naer, men i dette foredrag nuanceres billedet af den 
højtspecialiserede medarbejder.  
Der præsenteres fire arketyper af medarbejdere, som 
har hver deres distinkte motivationsprofil. 
 
Som leder skal man kunne tilgodese alle fire arkety-
per både i det personlige lederskab og i organiserin-
gen af arbejdet, så alle arketyper kan bidrage med 
mest muligt til arbejdspladsen.

Foredrag ved cand. merc., ph.d. Helle Hein 
Onsdag den 24. januar kl. 19.30



Helle Hein er selvstændig 
forsker, foredragsholder, 
forfatter og konsulent.  
 
Helle har fokus på forskel-
lige aspekter af motivation 
og ledelse, herunder talent-
udvikling, vidensarbejde og 
kreativitet. 

Helle har blandt andet 
skrevet ”Primadonnaledel-
se - når arbejdet er et kald”, 

”Motivation - 
motivationste-
ori og praktisk 
anvendelse” 
og ”Ph.d.-pro-
cessen - kom 
godt i gang”.

Fri tid - brug pauserne... 
I år er der indlagt en ekstra lang pause på dag to  
kl. 12.-14.30. 

Brug pauserne til de uopsættelige telefonopkald, få 
mails af vejen, eller udnyt tiden til en løbetur: Der er 
gode stier i området, og alt efter vejret vil der være 
god lejlighed til at trække lidt frisk luft.  
 
I receptionen finder du kort over ruter - bl.a. på Hær-
vejen.



• Pligt-, nytte-, og dydsetik i ledelse
• Etikmodellen
• Dydsbaseret ledelse
• Det personlige dydshieraki
• Den gyldne middelvej 

”Måske kan en dyd bedst forklares som en værdi, der 
er internaliseret hos det enkelte menneske, så dette 

menneske er i stand til at ’leve værdien’. Men dyder er 
ikke noget, vi kan udvikle en gang for alle.”

Modul 2: Torsdag, 25. januar
Etik, dyder og værdibaseret ledelseII

•  Hvad er filosofi? – Hvad er ledelse?
•  Filosofiske spørgsmål og temaer i ledelse af en 

skole
• Den personlige ledelsesfilosofi
• Den praktiske filosofis trekant 
• Scholé – fri tid til frie tanker 

 
”Filosofien er væsentlig fordi den minder os om, 
hvor vigtigt det er, at vi tænker os grundigt om, og 
den giver os redskaber til at gøre det.”

Modul 1: Onsdag, 24. januar: 
Introduktion til Praktisk filosofi og 
ledelse

I

Studiekreds #1  
Praktisk filosofi og ledelse

Den praktiske filosofi handler dybest set om at 
blive god til at leve et liv, vi ikke senere fortry-
der. Filosofien udfordrer og udvikler vores evne 
til at tænke - både analytisk, kreativt og etisk. 
Det giver bedre beslutninger, mere innovation og 
større arbejdsglæde.  
 
Denne studiekreds er teoretisk forankret, men 
med fokus på konkrete metoder, der er direkte 
anvendelige i en leders hverdag: 
 
• Praktisk filosofi og ledelse
• Etik, dyder og værdibaseret ledelse
• Hexis - et spørgsmål om dannelse?
• Dialog – en enkel vej til en god skole?

Gentagelse af den populære studiekreds fra 2017!

Scholé



Om underviseren: 
Michael Højlund Larsen er 
civilingeniør fra DTU og master 
fra DPU med speciale i filosofi og 
ledelse.  
 
Han har siden 1991 arbejdet med 
udvikling af ledelse og organise-
ring i både private og offentlige 
virksomheder. Endvidere har 
han i en årrække arbejdet med at indføre praktisk 
filosofi som en pædagogisk metode i skoler og børne-
haver.  
 
Michael er bl.a. forfatter til bøgerne “Praktisk filosofi 
og ledelse”, ”Dialog – en enkel vej til et godt samar-
bejde” og ”Praktisk filosofi med børn”. Se mere på 
www.hojlundlarsen.dk
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• Den gode samtale og det gode liv
• Dialogiske metoder
•  Nysgerrige dialoger om god ledelse
• Afslutning – Det gode farvel!   

”En dialog kan forklares som et nysgerrigt  
samarbejde, hvor vi bruger hinandens forskel-
ligheder til at blive klogere, være kreative, træffe 
gode beslutninger eller håndtere konflikter.”

Modul 4: Fredag, 26. januar
Dialog – en enkel vej til en god skole?IV

• At øve sig i og gøre sig umage med ledelse
• Lederens træningsbane
• Dannelsesanledninger i ledelse
• Lederens etiske selvomsorg 

 

”At forme sin egen hexis handler om at gøre det muligt 
for sig selv – på baggrund af sine erfaringer 

– at erkende, hvad det vil sige at være en god leder, og 
hvordan man er det i praksis.”

III

Studiekreds #1  
Praktisk filosofi og ledelse

Den praktiske filosofi rummer en række kon- 
krete metoder til udvikling af både lederskab  
og organisationer.   
Metoder, der kan benyttes til at realisere idea-
lerne bag værdibaseret ledelse og den lærende 
organisation.

Modul 3: Torsdag, 25. januar
Hexis – et spørgsmål om dannelse?

http://www.hojlundlarsen.dk


Undervisere: 
 
Flemming Kvejborg, Birger  
Hansen og Søren Yde fra 
Brandt Revision og Tove 
Dohn, Friskolernes Hus.

Studiekreds #2  
Skolens økonomi 

Det er en stor opgave – og et stort ansvar, at 
have styr på budgetter, indtægter, udgifter og 
den nødvendige opfølgning på skolens saldoba-
lance. 

Samtidig skal du også kunne se de faresignaler, 
skolens tal eventuelt viser. Rettidig omhu er en 
pligt og en nødvendighed.  

Studiekredsens temaer er med til at klæde 
skolens økonomiansvarlige på til at bære 
det økonomiske ansvar, så skolen selv er i 
stand til at bruge, forstå og videreformid-
le skolens tal, sammenhænge og konse-
kvenser, så der kan reageres i tide.     

’Skolens økonomi’ er så bred, at en og samme 
person sjældent håndterer arbejdsgangene fra 
a-z. Derfor er det en stor fordel for skolen at så-
vel den daglige økonomistyrer og ledelsen delta-
ger sammen på kurset. På den måde kan I sparre 
med hinanden - og I opnår begge forståelse for 
skolens samlede økonomistyring. 

Kurset vil veksle imellem undervisning og grup-
peopgaver, og kursusmaterialet og opgaverne er 
tilpasset deltagernes daglige arbejdsopgaver.



Modul 2: Torsdag, 25. januar 
Årsrapporten

Her kommer vi bl.a. ind på:
• Fra saldobalance til årsrapport
• Skolens rolle og revisors rolle
• Krav til revisor og øvrige rådgivere
• Hvad er en god ledelsesberetning?
• Hvordan læses årsrapporten – hvad siger 

tallene?
• Hvad indeholder anvendt regnskabspraksis og 

revisors påtegning?
• Hvordan ser jeg eventuelle faresignaler eller 

udviklingsmuligheder?

II

Modul 3: Fredag, 26. januar  
Rapportering, udvikling 
og afvikling

Her kommer vi bl.a. ind på:
• Hvordan opdager jeg faresignaler og ser mulighe-

der?
• Lånomlægning, nye aktiviteter, samarbejde mel-

lem bestyrelse og ledelse.
• Hvad er en revisionsprotokol?
• Hvorfor ser den ud som den gør?
• Hvad er sammenhængen til årsrapporten og til 

revisors arbejde?
• Eksterne aktørers forventninger til skolens års-

rapport og protokol (Undervisnings- 
ministeriet, pengeinstitutter mv.)

III

Modul 1: Onsdag, 24. januar  
Økonomistyring

Saldobalancen og skolens daglige 
økonomistyring 
Her kommer vi blandt andet ind på:
• Hvordan opbygges en kontoplan? – og hvorfor?
• Hvordan læses og forstås saldobalancen?
• Hvad betyder periodisering ?
• Hvordan bogføres skolens investeringer? (af-

skrivninger, vedligehold, forbedringer, køb og 
salg) (låneoptagelse, låneomlægning, kurstab- og 
gevinst)

• Sammenhæng mellem saldobalance og budget - 
hvordan gør jeg det?

• Hvordan kan et årshjul se ud?

I



Studiekreds #3  
Personaleledelse

Modul 1: Onsdag, 24. januar 
Den vanskelige samtale 

Hvordan kan du gøre den vanskelige samtale til en 
god oplevelse? Som leder er det en del af funktionen 
at afholde vanskelige adfærdsregulerede samtaler. 
Selv erfarne ledere oplever nogle gange ubehag selv 
ved tanken om at skulle afholde en samtale af den art. 
Nogle vælger derfor at udskyde samtalen for længe.  
 
I dette modul vil du får en grundlæggende indsigt og 
viden om, hvordan du i praksis kan gøre vanskelige 
samtaler til en god oplevelse. Det vil være med ud-
gangspunkt i konkrete eksempler fra virkeligheden, 
og du får en virkningsfuld, effektiv opskrift på sam-
talen med hjem. Desuden vil du få 
konkrete redskaber til, hvordan du 
bliver klar til samtalen, og hvordan 
du kan træne og transformere det 
svære i samtalen til en god oplevelse. 

Underviser: Lene Lindh, certificeret 
NLP Master Coach ved TrivselsPart-
ner.dk.

I

Personaleledelse handler også mistrivsel, lav pro-
duktivitet, sygefravær og måske opsigelse eller 
afskedigelse til følge. Konflikter, der kan have 
store personlige og økonomiske konsekvenser 
for enhver arbejdsplads. 

Denne studiekreds klæder dig på til at håndtere 
de mest sandsynlige konflikter med en blanding 
af konkret viden og inspiration.



Modul 2: Torsdag, 25. januar 
Den tjenstlige samtale og af-
skedigelse begrundet i den an-
sattes forhold 

Det kan være vanskeligt at vurdere, hvornår og 
med hvilken begrundelse at skolen kan afskedige 
en medarbejder sagligt. Under dette modul vil der 
være fokus på de juridiske rammer for at afholde en 
tjenstlig samtale samt gennemgå de særlige hensyn 
og overholdelse af formalia, når skolen ønsker at 
afskedige en medarbejder begrundet i den ansattes 
forhold. Desuden vil du få kendskab til konkrete af-
skedigelsesårsager som fx uegnethed, sygefravær og 
samarbejdsproblemer. 
Studiekredsen vil indeholde både oplæg og konkrete 
cases, herunder opgaveløsning i grupper.  

Undervisere: Konsulenterne Dzenana Causevic og Ole 
Carl Petersen, Friskolernes Hus.

II

Bliv klædt på til at håndtere kon-
flikter, de svære samtaler, den 
konstruktive opsigelse, og få 
øget skolens social kapital.

Social kapital som vejen til en styrket opgaveløs-
ning og stærkere samarbejde.

En høj social kapital lægger fundament for et godt 
samarbejde og større trivsel på skolen. Derfor vil der 
på dette modul være fokus på, hvordan skoleledel-
sen ud fra ”de tre diamanter”: tillid, retfærdighed og 
samarbejde, kan arbejde målrettet for at styrke den 
sociale kapital på arbejdspladsen. 
Der vil også være konkrete anvis-
ninger på, hvordan skolen kan måle, 
skabe dialog om og opbygge den 
sociale kapital. 

Underviser: Mads Kristoffer Lund fra 
BrancheArbejdsmiljøRådet, Undervis-
ning & Forskning.

Modul 3: Fredag, 26. januar  
Fokus på det gode arbejdsmiljø III



Studiekreds #4:  
Introduktion til Teori U  
– nærvær, læring og forandring

Otto Scharmers bog Teori U udkom for snart ti år 
siden og er en af det seneste ti-års mest omtalte 
ledelsesteorier. Den danske udgave har under-
titlen: Lederskab der åbner fremtiden. Mod en ny 
social teknologi – presencing.

Dette to-dages kursus er en introduktion til de 
grundlæggende begreber og funktioner som Te-
ori U er bygget på – og en præsentation af Otto 
Scharmer og hans arbejde. 

Teori U tager sit navn efter at den grundlæggen-
de forandrings-bevægelse har form som et U. 

Teori U har som afsæt at der er et ønske om eller 
behov for at skabe forandring. Denne proces 
struktureres i en række trin. 

Hovedlinjerne i Teori U og præsentation af Otto 
Scharmer og hans arbejde

1. Session: I

U’ets venstreside, der er en gradvis frigørelse fra for-
tidens vaner og vores tendens til at repetere – kaldet 
at downloade.  
Det bringer os i et stadig mere direkte forhold til 
nutiden, hvilket gør os opmærksomme på verden, 
som den ser ud lige her og nu.  
Man kunne også kalde det en stadig større 
sanseåbenhed og tilsvarende afslapning i forhold til 
at skulle mene eller beslutte noget.

2. Session: 
II



Bunden af Uet – skabende nærvær – der udtrykker, 
at vi befinder os i en åben, afspændt og ikke-vælgen-
de situation, hvor vi lader os inspirere af fremtidige 
muligheder.

3. Session:
III

U’ets højreside hvor vi formgiver begyndende nye 
ideer, undersøge muligheder for egentlige af-
prøvninger af prototyper, som vi derefter realiserer 
som konkrete processer eller produkter.
 
Som en del af kurset vil indgå refleksions og dia-
log-opgaver.

4. Session: 
IV

Underviser: Michael Stubberup, cand.mag, forfatter 
og leder af SYNerGAIA. 
 
 
Har sammen med Steen Hildebrandt skrevet bogen 
Bæredygtig Ledelse – Ledelse med Hjertet af Steen 
Hildebrandt og Michael Stubberup (Gyldendal Business 
2010). 

Har i mere end 20 år arbejdet som leder, herunder som 
asylcenter leder for i dansk Røde Kors og forstander for 
et sprogcenter for indvandrere. 

Etablerede i 1999 SYNerGAIA rehabilitering og er i 
dag arbejdende bestyrelsesformand. Har stået for 
udvikling, kurser og efteruddannelse i SYNerGAIA 
Innovation. 

http://www.synergaia.dk/


Studiekreds #5
12 teser om lederens rolle  
på en fri grundskole

Sidste år skabte en række friskoleledere 12 teser 
om friskolens rolle i samfundet. Teserne har siden 
levet et aktivt liv som inspirationskilde rundt på 
frie grundskoler, som oplæg til dialog om skolers 
værdier, udvikling med mere.

I år vender studiekredsen med frisko-
lelederne Jesper Villadsen og Morten 
Mosgaard tilbage, med ambitionen om at 
få samlet 12 teser om lederens rolle på en 
fri grundskole. 

Med sig på holdet har de i år forstander på Den 
frie Lærerskole Ole Pedersen som oplægsholder 
og medfacilitator.

Hvad det vil sige, at være leder på en fri grund-
skole, lader sig næppe præcist forklare.
 
Alligevel er målet med studiekredsen igennem 
dialog at få skabt 12 teser, der kan være en hjæl-
pende hånd til: 

 - Folk med lederambitioner, der vil have en bedre 
forståelse af, hvad det er for en rolle de kan for-
vente at træde ind i. 

 - Ledere, der ønsker en større forståelse for det 
arbejde de allerede har. 

 - Bestyrelser, der har brug for inspiration til 
snakken om, hvad man kan forvente af en leder 
og hvad man skal gå efter, når man søger en ny 
leder til sin frie grundskole.

Studiekredsen skydes i gang af Ole Pedersen 
med et inspirationsoplæg om lederens rolle i den 
frie skoleverden, hvorefter Jesper og Morten vil 
facilitere den videre proces. 
 
Se resultatet af sidste års studiekreds på 12teser.dk



• Udvælgelse af emner til de første teser
• Første bud på teser i grupper

Modul 2: De første teser
II

• Udvælgelse af emner til de næste teser
• Næste bud på teser i grupper
• Udvælgelse af emner til de sidste teser
• Bud på de sidste teser i grupper

Modul 3: De næste teser
III

To yngre skoleledere sætter tidligere frisko-
leleder og nuværende forstander på Den 
frie Lærerskole Ole Pedersen stævne for - 
sammen med dig - at stille spørgsmålet:

 

Hvad er lederens rolle 
på en fri grundskole?

• Færdigbehandling af alle teser
• Hvad kan man bruge teserne til, og hvordan kan 

vi få det til at ske?

Modul 4: De sidste teser
IV

• Velkomst
• Introduktion til studiekredsen
• Oplæg ved Ole Pedersen om lederens rolle i et 

friskoleperspektiv
• Fælles brainstorm

Modul 1: FundamentI

Ole Pedersen, 
Den frie Lærer-
skole

Jesper Villadsen 
Struer Friskole

Morten Mosgaard 
Margrethe Reedtz 
Skolen
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 Arrangør: Dansk Friskoleforening 
Friskolernes Hus 
Middelfartvej 77

  5466 Asperup 
Telefon 62 61 30 13 
www.friskoler.dk

 Kursusstart: Der er indkvartering onsdag 
den 24. januar kl. 14-15.00. 
Kursusstart kl. 15.00.  
Kurset slutter fredag den 26. 
januar med frokost kl. 12.00. 
Dette gælder alle fem studie-

   kredse.

 Omfang:  15 timer i alt

 Pris: 3.850 kr. inkl. overnatning

 Kursussted: Vingsted Hotel og Konference-
center, Vingsted Skovvej 2, 
7182 Bredsten 
T: 7586 5533  
www.vingsted.dk 

 Indkvartering: På enkeltværelse 

 Kursusleder: Peter Mondrup,  
Friskolernes Hus

 Planlægning: Peter Mondrup, Tove Dohn, 
Ole Carl Petersen, Dzenana 
Causevic, konsulenter i  
Friskolernes Hus 

 Tilmelding: Senest den 15. december 2017  
på www.friskoler.dk

Praktisk

http://www.friskoler.dk/da/forside/
http://vingsted.dk/
http://www.friskoler.dk/da/kurser/

