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TORSDAG 3. OKTOBER
13.00 Ankomst og indkvartering

13.50 Velkomst ved Vestjysk Ledernetværk 

14.00 Frygtløs ledelse 
Frygten afholder mange ledere fra at stå frem, tage ansvar og sætte en klar retning. Baseret på forskning i 
ledelsesteori, samt mangeårig konsulenterfaring, giver oplægget bud på, hvordan du som leder kan ud-vikle 
din praktiske dømmekraft i bestræbelserne på at være en stærk kulturbærer i en værdibaseret organisation. 
Ved Thomas Lundby, direktør og stifter, IMPAQ

15.30 Kaffepause

16.00 Fra forbudskultur til påbudskultur – hvorfor den nye moral gør de unge utilstrækkelige.  
I dag er der meget få ting, som de unge ikke må – men der er utrolig mange ting, de skal. De skal få sig en 
uddannelse, leve sundt, leve længe, leve lykkeligt, men de skal brænde for det hele og huske at nyde det. 
Det betyder, at hvad der var 68’ernes frisættelsesprojekt, er blevet den nye generations udmattende krav, et 
ideal der ikke er selvvalgt, og som derfor afføder skam og utilstrækkelighed. Men betyder det, at vi allerede 
har tabt en hel generation til psykiske sygdomme? Eller hvad kan vi gøre for at hjælpe den mest pligtopfyl-
dende ungdom i lang tid? 
Ved Christian Hjortkjær, cand. theol, ph.d. og højskolelærer på Silkeborg Højskole

17.30 Walk og Talk, vandring i grupper

19.00 Middag

21.00 Punchlines fra vandringen m.m. 
FREDAG 4. OKTOBER
07.30 Morgenmad

08.30 Morgensamling ved netværksgruppen

09.00 Lederen som kulturbærer
En fri skole bør udvikle en særlig kultur. Faktisk er det netop det, der er meningen med at holde skole på 
en anderledes måde end folkeskolen. Imidlertid udvikles kultur ikke af ingenting, men står altid på noget. 
Derfor er der tale op en dobbeltbevægelse – skolens kulturelle selvdannelse i en samtid og skolens relation 
til den tradition, den står på skuldrene af. I oplægget vil det blive undersøgt, hvordan disse to bevægelser 
kan forstås, og hvordan lederen kan og bør balancere dem i en tid, hvor friskolerne udfordres fra alle sider.” 
Ved Brian Degn Mårtensson, cand. pæd. Phd, Aarhus Universitet.

11.15 Pejlemærker til foreningens arbejde, Peter Bendix m.fl.

12.00 Frokost og afrejse

PROGRAM 

Lederen som kulturbærer
Som leder på en friskole er man ansvarlig for en god arbejdskultur, en god børne- og 
ungdomskultur, og ikke mindst for en stærk og tydelig skolekultur. Dette ansvar handler 
årets ledertræf om – lederen som kulturbærer. 
Vi får tre stærke oplæg, der gerne skulle give inspiration til udviklingen af skolen. Inspi-
ration til arbejdet som skoleleder – men det skulle også gerne give mod til opgaven med 
at udvikle skolens kultur.
Træffet er planlagt i samarbejde med vestjysk ledernetværk, og giver - ud over gode fore-
drag - tid til samtale og refleksion, smuk natur og dejlig mad; de bedste forusætninger 
for nogle gode dage sammen.

Vel mødt til skoleledertræf 2019.

Peter Mondrup
Souschef i Friskolernes Hus


