
Lederkonference 2019 · Kolding  
Torsdag den 14. marts - Fredag den 15.marts 2019

Lederkonferencen 2019:

 · Prioriter ledelse over drift!
 · Dan HP Team i din institution!
 · Eks. på dokumentation/evaluering

 · Eks. på ledelse af kvalitet
 · De 7 dovne principper!
 · Gudskelov det snart er mandag!

Kom og hør fantastiske Sebastian Nybo og seks andre spændende oplægsholdere!



Kl. 9.15 – 10.00: Morgenkaffe med brød
Kl. 10.00 – 10.10: Velkomst og introduktion til konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen
Kl. 10.10 – 11.10: Annemette Digmann, følge-og aktionsforsker. Studerer hverdagslivet i dagtilbud

Som leder af et dagtilbud skal du prioritere mål og strategi  
– og ikke de daglige driftsopgaver
Mange ledere er udfordrede af, at de arbejder i ’mellemrummet’: Forældre, ansatte, bestyrelse, forvaltning, politikere – måske også en område-
leder - og at de daglige akutopgaver kan blokere for den strategiske ledelse. Det er problemstillinger som disse, Annemette Digmann undersøger 
og kommer med svar på.

Kl. 11.25 – 12.30: Stine Elverkilde tidl. udviklingschef i Lyngby-Taarbæk Kommune, nu selvstændig og forf. til bl.a. ”Ledelse af 
Kvalitet i pædagogisk praksis”

Ledelse af kvalitet i pædagogisk praksis – teori og konkrete eksempler
Forskning viser, at dagtilbud af høj kvalitet gør en stor forskel på børns videre livsforløb. Gennem teoretisk viden om og praksiseksempler 
på, hvilken ledelsespraksis der fremmer kvalitet, sætter jeg fokus på ledelsesmæssige dilemmaer - opbygningen af en datakultur - didaktisk 
kompetence - feedback - og vedvarende fælles tænkning som fremmende for kvalitet. 

Kl. 12.30 – 13.30: Frokost
Kl. 13.30 – 14.40: Dorthe Filtenborg, Udviklingskonsulent og forfatter

Redskaber til ledelse af et dagtilbud med høj kvalitet
Læringsmiljø med høj kvalitet – lederens opgave og praksis - Dokumentation (synliggørelse) af den pædagogiske praksis – fra lineær til cirku-
lær pædagogisk dokumentation – dokumentation som redskab til brugbar evaluering - Evaluering – Opbygning af en evalueringskultur – fokus 
på evaluering, der handler om faglig vurdering.

Kl. 14.40 – 15.00: Kaffepause
Kl. 15.00 – 16.00: Martin Erichsen, Team Specialist

Gudskelov det snart er mandag!
Tænk, hvis du som leder kunne få dine medarbejdere til at glæde sig lige så meget til mandag som til fredag. Tænk hvis dit team også sagde 
”gudskelov det snart er mandag.” Hør hvordan du som leder, højner teamets trivsel og præstation. Hør hvordan du via fælles ansvarlighed får 
teamet til at vælge sit humør og hæve barren for god adfærd. Et underholdende og lærerigt foredrag!

Kl. 16.00 – 16.10: Opsamling på dagen v. konferenceleder Steen Kristensen
Kl. 19.00 – 22.00: Konferencemiddag, tre retter m. vin og underholdning

Torsdag den 14.m
arts 2019



Kl. 8.30 – 9.30: Morgenmad
Kl. 10.00 – 10.10: Godmorgen og velkomst til 2.dagen
Kl. 10.10 – 12.00: Sebastian Nybo, Erhvervspsykologisk rådgiver og prisbelønnet foredragsholder

I skal danne et HP-Team i jeres medarbejdergruppe 
Få en super enkel opskrift på et High Performance Team. Lær hvordan et team bliver bedre til at udnytte hinandens faglige kompetencer, 
individuelle styrker og forskelligheder optimalt. I får alle de værktøjer, der skal til for at skabe øget medejerskab, bedre trivsel og optimale 
resultater. Og I får det i en både præcis og humoristisk form. Pause halvvejs.

Kl. 12.00 – 13.00: Frokost
Kl. 13.00 – 14.15: Fra Holstebro Kommune: Aase Espersen, pædagog, tidl. institutionsleder, nu projektkoordinator - Og Søren 
Buch, familie-og dagtilbudschef. Fra Kolding Kommune: Suzan Werther Andersen, Pædagogisk Udviklings-
chef - Og Hanne Fallesen, pædagog og institutionsleder

Ledelsesformer for dagtilbud  
– hvad er mest robust?
 · Eksempel: Holstebro – områdeleder + viceleder - men ingen leder i den enkelte enhed
 · Eksempel: Kolding – ledere i de enkelte enheder - som har netværksledelse – mødes jævnligt – også med børn og unge afdelingen
 · Til sidst spørgsmål og debat med de fire oplægsholdere

Kl. 14.15 – 14.40: Kaffepause
Kl. 14.40 – 15.40: Thomas Grønnemark, pædagog, professionel bobslædekører, verdensmester i indkast, indkasttræner for 
Liverpool FC, og forfatter til bogen ”Doven Energi” 

”De 7 dovne principper” (Lav mindre, nå mere)
Hør hvordan ”Doven energi” – altså den kloge version – kan give dig og dine medarbejdere mere arbejdsglæde. De 7 dovne principper er: * 
Slap af, når du kan * Træk andre ned i sofaen * Spring over, hvor gærdet er lavest * Hjælp, når du orker det * Lad andre gøre arbejdet * Snyd 
dig udenom * Hold flere fester. Et muntert og tankevækkende foredrag at gå hjem på! 

Kl. 15.40 – 15.50: Afrunding af konferencen v. konferenceleder Steen Kristensen

Fredag den 15.m
arts 2019



Tilmeldingskupon:

r  Ja da, jeg/vi tilmelder os Lederkonferencen den 14.-15.marts 2019 i Kolding

Navn(e) eller antal:  _____________________________________________________________

Arbejdssted:  _____________________________________________________________

Adresse (arb.sted): _____________________________________________________________

Postnr./by: _______________________________________ Tlf: __________________

Evt. EAN-nr.: _____________________________________________________________

Ansat i Område: _____________________________________________________________

Ansat i Kommune: _____________________________________________________________

E-mail: _____________________________________________________________

Kategorier for tilmelding - Skriv enten bogstav A-B-C-D-E: _______________________________

Ønsker at dele værelse med:    ______________________________________________________

Konferencested: 

Comwell i Kolding

Kategorier for tilmelding:

A. Internat enkeltværelse  4.895,-

B. Internat dobbeltværelse  4.450,-

C. Internat trippelværelse  3.950,-

D. Eksternat inkl. middag  3.495,-

E. Eksternat ekskl. middag  3.195,-

Ekskl. moms 

Tilmelding:

Sendes til:   Dansk Pædagogisk Forum, Høegh-Guldbergs Gade 51, 8000 Århus C.

Send på mail til:   bogbutik@paedagogiskforum.dk.

Ring til os på:  86 18 78 88. 

Udfyld formular på:   www.paedagogiskforum.dk (”Konferencer”).

Tilmeldingsfrist:   12.feb. 2019. Send snarest muligt hvis du vil være sikker på at komme med - men er du sent ude, så prøv alligevel!

Fakturering: Kan ske enten i December 2018 eller Januar 2019.

 Sæt X ved hvornår du gerne vil faktureres: r I December 2018 - r I Januar 2019


