Uddannelsesledernes
årsmøde 2018
Årsmødetemaer
LC-Lederforum

•
•
•
•

Pseudoarbejde. Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting
Ledelse gør en forskel – ledelse i det offentlige
Status på OK 18 og arbejdet i LC-Lederforum og FTFs Lederråd
Hænger Danmark stadig sammen?

Valgfri Workshops:
• Det nye Uddannelseslederne.
Hvad skal vi prioritere i fremtiden
• Virksomhedsoverdraget leder i den nye FGU

11. – 12. september 2018
Hindsgavl Slot
ved Middelfart

Årsmøde 2018
Uddannelseslederne
Det første årsmøde i vores nye
selvstændige organisation,
Uddannelseslederne holdes
på Hindsgavl Slot, hvor vi
tager fat på helt presserende
ledelsesspørgsmål. Både de
helt aktuelle i en af de valgfrie
workshops om lederforhold
i den nye Forberedende
Grunduddannelse, men også mere
bredt om ledelse i det offentlige
sammen med formanden for
Ledelseskommissionen, Allan
Søgaard. Organisatorisk gør vi
status over OK 18 sammen med
formanden for LC-Lederforum,
Claus Hjortdal og over starten i
Uddannelseslederne sammen
med formand Kristian Hjorth.
Endelig tager vi en tur op i
helikopteren sammen med
Dennis Nørmark og ser på alle de
overflødige ting, vi fylder vores
arbejdstid med og runder af med
fhv. udenrigsminister Per Stig
Møller, der stiller spørgsmålet:
Hænger Danmark stadig
sammen?

Temaer
Pseudoarbejde – og hvordan vi fik travlt
med at lave ingenting

Status på OK 18 og arbejdet i LCLederforum og FTF’s Lederråd

Aldrig har vi haft flere effektiviseringer og
digitale løsninger, der burde frisætte mere tid
til kerneopgaven, og aldrig har vi brugt vores tid
på flere overflødige ting end nu. Et problem der
plager både det offentlige og det private. Det er
udgangspunktet i Dennis Nørmarks og Anders
Fogh Jensens debatbog Pseudoarbejde. Hvor
udbredt er det, og hvordan kunne det gå så galt?
Og hvilken andel af ansvaret findes der hos den
enkelte, i samfundet eller hos lederne?

Der gøres status over OK 18 og samarbejdet i
LC-Lederforum. Med udgangspunkt i
FTF’s Lederråd ser vi frem mod den nye
hovedorganisation LO/FTF.

Dennis Nørmark er antropolog, forfatter og
kommentator

Ledelse gør en forskel – ledelse i det
offentlige
Offentlig ledelse er en selvstændig disciplin
– og er afgørende for at skabe værdi for borgerne.
Udvikling og træning af offentlige ledere i praksis
er afgørende for at lykkes. Oplægget handler om
muligheder og begrænsninger og ligheder
og forskelle i forhold til den private sektor.
Allan Søgaard Larsen,
formand for Ledelseskommissionen

Claus Hjortdal er formand for Skolelederforeningen,
LC-Lederforum og FTF’s Lederråd

Valgfrie workhops:
• Det nye Uddannelseslederne – og hvad skal vi
prioritere i fremtiden?
Kristian Hjorth, formand for Uddannelseslederne

• Virksomhedsoverdraget leder i den nye FGU
– rettigheder og muligheder
Christina Bohmann, faglig konsulent i
Uddannelseslederne

Hænger Danmark stadig sammen?
Hvad er der sket med den såkaldte
sammenhængskraft i Danmark? Hvilken
betydning har globaliseringen, liberaliseringen
og privatiseringen for denne udvikling? Og
hvordan går det så med vores demokrati?
Per Stig Møller, forhenværende udenrigsminister
og formand for Det Konservative Folkeparti

Tirsdag den 11. september 2018

Onsdag den 12. september 2018

12.00 – 13.00
13.00 – 14.30

7.00 – 9.00
9.00 – 10.30

Indkvartering og frokost
Pseudoarbejde.
Hvordan vi fik travlt med at lave ingenting
Dennis Nørmark,
antropolog, forfatter og kommentator

Morgenmadsbuffet
Valgfrie Workshops:
• Det nye Uddannelseslederne.
Hvad skal vi prioritere i fremtiden?
Kristian Hjorth,
formand for Uddannelseslederne

• Virksomhedsoverdraget leder i det nye FGU

14.30 – 15.00 Kaffepause
15.00 – 16.30 Ledelse gør en forskel
– ledelse i det offentlige

Christina Bohmann,
faglig konsulent i Uddannelseslederne

Allan Søgaard Larsen,
formand for Ledelseskommissionen

10.30 – 11.00 Formiddagskaffe
11.00 – 12.30 Hænger Danmark stadig sammen?
16.30 – 17.00
17.00 – 18.00

Per Stig Møller,
fhv. udenrigsminister

Strække-ben pause
Status på OK18 og arbejdet i
LC-Lederforum og FTFs Lederråd
Claus Hjortdal,
formand for LC-Lederforum

12.30
19.00

Middag

Frokost og afrejse

Praktiske oplysninger
Sted Hindsgavl Slot
Hindsgavl Allé 5
5500 Middelfart
Tlf. 64418800
www.hindsgavl.dk

Tid 11. – 12. september 2018
Frist Tilmelding senest fredag den 24. august
Tilmelding på kursus@uddannelseslederne.dk

Pris Medlem af Uddannelseslederne 1295 kr.
Øvrige 3.695 kr.

Bemærk! Tilmeldingen er bindende.
Hvis du aflyser din deltagelse, opkræves hele
deltagergebyret.

Kursusleder Steen Devantier,
fusionskonsulent i Uddannelseslederne
sd@uddannelseslederne.dk

