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Velkommen til  
Ledelse af fri skole 2019

Kurset har igen i år 5 forskellige studiekredse, og 
du vælger én, som du følger hele kurset. 

Studiekredsene er meget forskellige, men de hand-
ler alle om det arbejde og ansvar man som skolele-
der, viceskoleleder eller afdelingsleder står med på 
en fri grundskole. 

Mange ledere bruger kurset som efteruddannelse, 
hvor de, ved at følge de forskellige studiekredse, 
over en årrække opbygger viden og kompetencer 
til det daglige arbejde som leder.

De 5 studiekredse i 2019 er:
# 1 Ledelse gennem fortælling  
# 2 12 teser om dannelse
# 3 Skolens økonomi
# 4 Personalejura og -ledelse
# 5 Praktisk filosofi og ledelse 

Du kan læse mere om form og indhold på de enkel-
te studiekredse i dette program. 

Hvis du har spørgsmål til kurset, er du meget 
velkommen til at kontakte Peter Mondrup i Frisko-
lernes Hus.

Alt det midt imellem... 
Ud over studiekredsene byder vi på foredrag, fæl-
lessang og godt selskab, hvor der er rig mulighed 
for at dele viden og danne netværk mellem skoler-
ne. 

Der er et maksimum 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.

Vel mødt til nogle gode dage i januar

Peter Mondrup
Kursusleder og souschef i friskolernes Hus
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Studiekreds #1:  
Ledelse gennem fortælling – om at 
skabe mening i spændingsfelter

En skoleleder skal ofte navigere i spændingsfelter. 
Der er mange, som har forventninger til, hvordan 
skal udvikle sig, og hvordan dagligdagen skal 
gribes an.  
 
Lederen har til opgave at skabe en tilpas mening og 
sammenhæng i de forskelligartede forventninger, så 
fælles handling bliver mulig. 
 
Et af de redskaber, som vores kultur stiller til rådig-
hed, er fortællinger. Fortællinger har den egenskab, 
at de rumme modstridende værdier og bruge disse til 
at skabe udvikling og nye erkendelser. Fortællinger 
kan både være monologer og dialoger, der inviterer 
mange ind til at være med til at udvikle historien.

Kurset har til formål:
1. At udvikle en nuanceret forståelse for, hvordan 
spændingsfelter og konflikter opstår og vedligeholdes i 
et skolemiljø. 
2. At vise, hvordan der altid er mange konkurrerende 
fortællinger på spil, som bidrager til at skabe spændin-
ger, men som også bygger bro og skaber sammenhæng. 
3. At give indsigt i sammenhængen mellem fortællin-
gerne og så vores egen udvikling og modenhed som 
aktører i en organisation. 
4. At ruste deltagerne til en reflekteret brug af fortæl-
linger i en strategisk udvikling af skole- 
miljøet.

Opbygning
Som forberedelse til kurset skal deltagerne medbrin-
ge en kort fortælling om sin egen situation og praksis 
som skoleleder.  
 
Undervejs kommer deltagerne til at arbejde med 
deres fortællinger i dialog med en anden deltager 
(makkerskaber).

Underviser: Klaus Majgaard 

Klaus har arbejdet i mere end 
20 år med offentlig styring og 
velfærdsudvikling. Dels som 
praktiker i både stat og kommune, 
dels har han forsket i kvalitet i 
offentlig styringsdialog ved CBS.  
 
I dag underviser og rådgiver Klaus ledere i og 
omkring den offentlige sektor om kvalificering af 
styring og velfærd.



I denne blok analyserer vi de institutionelle spænd-
ingsfelter, som gør sig gældende i og omkring en fri 
skole.  

Et institutionel spændingsfelt er et sammenstød mel-
lem konkurrerende værdier og hensyn, som alle har 
en legitim ret til at blive taget alvorligt. 

Deltagerne introduceres til begreber fra institutionel 
teori, som kan bruges til at blotlægge spændings-
felter i egen organisation.

1. SpændingsfelterI

Vi analyserer de foretrukne måder at møde spænd-
ingsfelter og konflikter på. Gennem livet udvikler 
både vi selv og skolen foretrukne måder at løse konf-
likter på. Nogle kan være mere fastlåste og andre 
mere smidige. Fælles er, at de afspejler vores erfa-
ringer og udvikling. Når vi som ledere skal hjælpe 
skolens aktører med at udvikle mere smidige måder 
at møde spændinger på, er vi også selv i spil.

Deltagerne introduceres her til begreber fra psyko-
dynamisk organisationspsykologi, som kan bruges 
til at analysere kampe og udviklingsdynamikker på 
egen skole.

3. Udvikling og modenhed
III

I denne blok samler vi forståelserne fra de andre 
blokke og tager fat i, hvordan vi arbejder med 
fortællinger inden for forskellige praksisfelter i pæd-
agogisk ledelse: strategi, organisering, pædagogisk 
vejledning og daglig administration.

4. Strategisk pædagogisk ledelse
IV

Med udgangspunkt i deltagernes egne fortællinger 
undersøger vi, hvordan fortællinger skaber sammen-
hæng på tværs af institutionelle spændingsfelter.  

Vi ser på plot, metaforer og genrer (romancer, trage-
dier, satire og komedie), som levende fænomener i 
skolens dagligdag.

Deltagerne introduceres til begreber fra narrativ 
teori, som kan bruges til at forstå og udvikle brugen 
af fortællinger i ledelse.

2. Fortællinger
II

Kurset er opbygget i fire 
blokke svarende til de fire formål:



Studiekreds #2
12 teser om dannelse

For tredje år i træk vender studiekredsen “12 teser” 
tilbage, for at skabe 12 nye teser denne med dannel-
se som tema.  
 
De to foregående år har emner været ’12 teser om fri-
skolens rolle i samfundet’ og ’12 teser om lederens rolle 
på en fri grundskole’. 
 
Disse teser har levet et aktivt liv som inspirationskilde 
rundt på frie grundskoler, som oplæg til dialog om sko-
lers værdier, udvikling med mere.

Studiekreds #2 - 12 teser er igen anført af vicesko-
leleder Jesper Villadsen og skoleleder Morten 
Mosgaard. 

Denne gang får studiekredsen besøg af en af Dan-
marks absolutte skarpeste, når det kommer til 
dannelse, nemlig filosof og forfatter Brian Degn 
Mårtensson:

”Flere og flere taler om dannelse, og endnu flere oplever, 
at vi lever i en tid med store og gennemgribende foran-
dringer, der på ny aktualiserer diskussionen om, hvad 
undervisning, opdragelse og dannelse i grunden er.  
 
Derfor skal vi blive ved med at diskutere, hvorfor vi 
underviser, og hvordan vi mon bør gøre det. Hvad skal 
undervisningen føre til? Hvorfor? Hvad er den dybere 
mening med al det besvær, undervisningen afstedkom-
mer for både underviseren og den underviste?  

Jo bedre, vi kan svare på det, jo mere konsistent kan vi 
argumentere for, hvordan vi skal gribe dannelsesopga-
ven an. Eftersom menneskelivet ikke bare er noget, der 
skal ordnes eller overstås, er dette af største vigtighed.”

Se resultatet af tidligere års  
studiekredse på 12teser.dk

http://12teser.dk/
http://12teser.dk/
http://12teser.dk/


I

• 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 vil - sammen med 
dig - hæve blikket og snakke om noget så 
bredt og svært definerbart som - dannelse.

Morten Mosgaard, Skoleleder 
Margrethe Reedtz Skolen

Jesper Villadsen, Viceskoleleder 
Vester Skerninge Friskole

Brian Degn Mårtensson  
Filosof og forfatter

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

vi få det til at ske?

Modul 4: De sidste teserIV

• Velkomst
• Introduktion til studiekredsen
• Oplæg ved Brian Degn Mårtensson om dannelse
• Fælles brainstorm

Modul 1: Fundament

Brian Degn  
Mårtensson

Jesper Villadsen 
Vester Skerninge 
Friskole

Morten Mosgaard 
Margrethe Reedtz 
Skolen



Foredrag: 
At møde verden med undren

At møde verden med undren 
 - hvordan tale om undringsbåren ledelse og om en 
’undrende organisation’, der ikke er drevet frem af 
’klare mål og midler’ men af en forundringsevne og 
glæde ved at samtale om det, vi dybest set længes 
efter? 

Foredrag ved filosofiprofessor 
Finn Thorbjørn Hansen 
Onsdag den 23. januar kl. 19.30

Finn Thorbjørn Hansen er 
filosofiprofessor (og tidligere højskolelærer) 
nu tilknyttet Center for Dialog og Organisation, 
Aalborg Universitet. 
 
I foredraget vil Finn Thorbjørn Hansen fortælle 
om hans konkrete erfaringer fra Vejle Kommu-
ne, hvor de over to 
år har arbejdet med 
undringsværksteder 
og ’undringsdreven 
innovation’. 
 
 Finn Thorbjørn Han-
sen har for nylig ud-
givet bogen ”At møde 
verden med undren: 
Dannelse, innovation 
og organisatorisk 
udvikling i et værens-
filosofisk perspektiv” 
(Hans Reitzel).



Udnyt pauserne  
På kursets dag to er der indlagt en ekstra lang  
pause mellem 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 
Hærvejen.



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

Studiekreds #3 
Skolens økonomi 

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

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

Studiekredsen er med til at klæde skolens økono-
miansvarlige på til at bære det økonomiske ansvar, 
så skolen selv er i stand til at bruge, forstå og vide-
reformidle 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 såvel den 
daglige økonomistyrer og ledelsen deltager sammen 
på kurset. 
På den måde kan I sparre med hinanden - og I opnår 
begge forståelse for skolens samlede økonomistyring.

Kurset vil i høj grad veksle imellem undervisning og 
gruppeopgaver, og kursusmaterialet og opgaverne er 
tilpasset deltagernes daglige arbejdsopgaver.

Til kurset medbringes skolens egen kontoplan, 
seneste saldobalance, årsrapport, protokollat samt 
lommeregner/regnemaskine.

https://brandtrevision.dk/


Modul 2: Torsdag, 24. januar 
Årsrapporten

Her kommer vi bl.a. ind på:
• Fra saldobalance til årsrapport
• Hvad indeholder årsrapporten?
• Hvordan læses årsrapporten, og hvad siger 

tallene?
• Hvad betyder nøgletallene?
• Hvad er en god ledelsesberetning?

II

Modul 3: Fredag, 25. 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?
• Skolens rolle og revisors rolle
• Bestyrelsens checkliste
• Eksterne aktørers forventninger til skolens års-

rapport og protokol (Undervisningsministeriet, 
pengeinstitutter mv.)

III

Modul 1: Onsdag, 23. januar  
Økonomistyring

Skolens daglige økonomistyring  
Her kommer vi blandt andet ind på:
• Hvordan kan et årshjul se ud?
• Skolens budget
• Hvordan opbygges en kontoplan? – og hvorfor?
• Hvordan læses og forstås saldobalancen?
• Skolens indtægter
• Skolens udgifter, herunder skolens afskrivninger 

samt forpligtigelser
• Hvad betyder periodisering?
• Den nye ferielov i korte træk

I



Modul 2: Torsdag, 24. januar 
Formiddag (Del 1) 
Opsigelse af en medarbejder 

Når skolen kommer i økonomiske vanskeligheder, 
samarbejdet med personalet er udfordret eller med-
arbejderen er sygemeldt længe, kan ledelsen blive 
nødt til at opsige en medarbejder.

På dette modul gennemgår vi reglerne og proceduren 
for opsigelse af en medarbejder.  

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

II

Studiekreds #4  
Personalejura og -ledelse

Modul 1: Onsdag, 23. januar 
Ansættelse af personale

Der kan være mange forhold at få styr på i forbindelse 
med ansættelse af personale. 
I dette modul vil du få indsigt i reglerne for ansæt-
telse af personale på en fri grundskole, herunder 
gennemgang af de forskellige ansættelsesformer, 
ansættelsesbeviser mv.  

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

I

Studiekredsen ”Personalejura og –ledelse” vil 
have fokus på, at du som leder på en fri grund-
skole får styr på det regelsæt, der gælder for 
ledelse af personale samt nogle konkrete strate-
giske værktøjer af ledelsesmæssig karakter.

Konkret vil du få en gennemgang af regelsættet 
for ansættelse til opsigelse af personale.  

Du vil også blive klædt på til, hvordan du kan 
bruge teamsamarbejdet til at opnå strategiske 
målsætninger.     



Få en konkret gennemgang  
af regelsættet fra ansættelse  
til opsigelse af personale.

Fortsættelse af gennemgang af reglerne for opsigelse 
samt gruppearbejde med cases. 
 
Undervisere: Ole Carl Petersen og Dzenana Causevic, 
konsulenter i Friskolernes Hus.

Modul 3: Fredag, 25. januar  
Opsigelse af en medarbejder  
(Del 2) 

III

Mange ledere kommer til at gøre det velfungerende 
teamsamarbejde til et mål i sig selv.  
 
Det fører til, at man ofte bruger meget tid på at 
håndtere personlige konflikter og dårlige relationer 
medarbejderne imellem. 

På denne del af modul 2 vil der være fokus på, hvor-
dan man bliver god til at bruge ledelse af teamsam-
arbejdet til at opnå strategiske målsætninger. Du vil 
også få redskaber til at flytte fokus væk fra relationer-
ne og ud på resultaterne. 

Modul 2: Torsdag, 24. januar 
Eftermiddag 
Ledelse af teamsamarbejde

II

Underviser:  

Michael Lykke er stifter og ejer 
af ”Øverst Oppe”, som er spe-
cialiseret i at udvikle processer, 
materialer og bøger, der støtter 
ledere i at implementere en 
professionel samarbejdskultur. 

Michael Lykke har med sin baggrund som retoriker, 
skuespiller og mange års erfaring som underviser en 
garvet instruktør, der arbejder med kommunikation 
på både personligt og strategisk niveau i små - såvel 
som store organisationer.



Studiekreds #5  
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?

Den  
populære  

studiekreds 
gentages!

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

Modul 2: Torsdag, 24. januar
Etik, dyder og værdibaseret ledelseII

”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.”

•  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

Modul 1: Onsdag, 23. januar: 
Introduktion til Praktisk filosofi og 
ledelse

I

”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.”
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Underviser: 
 
Michael Højlund Larsen er civil- 
ingeniør fra DTU og master fra 
DPU med speciale i filosofi og 
ledelse.  
 
Han har siden 1991 arbejdet  
med udvikling af ledelse og
organisering i både private og offentlige virksom-
heder. Endvidere har han i en årrække arbejdet 
med at indføre praktisk filosofi som en pædagogisk 
metode i skoler og børnehaver.  
 
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

Studiekreds #5  
Praktisk filosofi og ledelse

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

• 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 Modul 3: Torsdag, 24. januar
Hexis – et spørgsmål om dannelse?

• Den gode samtale og det gode liv
• Dialogiske metoder
•  Nysgerrige dialoger om god ledelse
• Afslutning – Det gode farvel!

Modul 4: Fredag, 25. januar
Dialog – en enkel vej til en god skole?IV

”En dialog kan forklares som et nysgerrigt sam- 
arbejde, hvor vi bruger hinandens forskellighed-
er til at blive klogere, være kreative, træffe gode 

beslutninger eller håndtere konflikter.”

http://www.hojlundlarsen.dk
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