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Ledelse af uddannelser i forandring
Onsdag den 7. november 2012 kl. 9.00 til 15.30 i ”Eigtveds Pakhus”, Asiatisk
Plads 2,G København K

Der er for alvor fokus på forandringer i hele uddannelsessystemet. Fra grundskole over
ungdomsuddannelser til uddannelser på de højeste niveauer efterlyses nytænkning, relevans for
samfunds- og erhvervslivets behov, koordinering, effektivisering og hurtigere resultater. Der
igangsættes reformer og efterlyses samarbejde mellem uddannelsessystemets mange niveauer og
kræfter uden for uddannelsesinstitutionerne. Hvad er begrundelserne herfor? Og hvordan
gennemføres forandringer i et samspil mellem de enkelte uddannelsesinstitutioner, det omgivende
samfund og aftagerne? Hvilken rolle spiller medarbejdere og ikke mindst ledelser fra mikroniveau
til makroniveau? Fra arbejdet på den enkelte uddannelsesinstitution til de øverste beslutningstagere.
Vi har bedt en række fremtrædende aktører om at give såvel deres bud på reformernes indhold og
begrundelser, som på deres udførelse – herunder og ikke mindst på de krav og kompetencer der
stilles til ledelserne. Lyt og diskuter med nogle af de fremmeste personligheder, som har meninger
og holdninger til årtiers største ambition på uddannelsesområdet.
Indlæg ved:
•

Professor, ph.d Flemming Poulfelt, Copenhagen Business School: På sporet af det nye
lederskab – med fokus på forandringer som drivkraft!

•

Undervisningsminister Christine Antorini: Ny Nordisk Skole.

•

Administrerende direktør Karsten Dybvad, Dansk Industri: Hvilke krav må stilles til
fremtidens uddannelser, hvis vi fortsat skal have et konkurrencedygtigt erhvervsliv – og
hvilke kompetencer må ledelser på forskellige niveauer besidde for at løse opgaverne?

•

Temadrøftelse om uddannelsesforandringer og lederkompetencer. Deltagere: Rektor og
formand for gymnasierektorforeningen Jens Bo Nielsen, Nørre Gymnasium, skoleleder
Birgitte Sonsby, Ejerslykkeskolen, Odense og skoleleder Lars Peter Nitschke,
Klostermarksskolen, Aalborg. Disse skoleledere har hver på deres måde stået i spidsen for
omfattende struktur- og indholdsforandringer. Hvordan forandrer og udvikler man en
organisation, og hvordan kommer lederskab til udfoldelse i spændingsfeltet mellem brugere,
aftagere og politiske beslutninger?

