Praktiske oplysninger
Programmet:
Se venligst de kommende sider

Ledelseskursus

Pris:
Prisen for kurset er kr. 3.600 pr. deltager. Skolen vil modtage en samlet
opkrævning for alle deres tilmeldte.
Tilmelding:
Skolerne kan tilmelde det antal ledere, de ønsker.
Skolerne skal på ingen måde holde sig tilbage med hensyn til tilmeldinger. Vi vil
gøre vores yderste for at få plads til alle dem som skolerne måtte tilmelde.
Deadline for tilmelding:
Tilmelding via foreningens hjemmeside: http://www.tilmeld.dk/ledermode
Senest fredag 24. august 2021

2021

Kursussted:
Hotel Svendborg * Centrumpladsen 1 * 5700 Svendborg

Program for Svendborg kurset september 2021

Ved sidste års Svendborgmøde gennemgik filosof Anders Fogh Jensen pestens
konsekvenser for måden, vi organiserer os på med konklusionen ”Organiser jer eller dø!”
som den overordnede pointe.

Program for tirsdag 14. september 2021

10.00

Kurset starter. Velkomst.
Oplæg ved: rektor Jimmy Burnett Nielsen

10.15

Et kig ind i fremtiden med scenarier og megatrends
Oplæg ved: Carsten Beck og Simon Østergaard,
Institut for fremtidsforskning

Opmuntrende var det derfor heller ikke, da professor Lone Simonsen sidste sommer
kunne varsle, at ”det er ikke den eneste pandemi, vi vil komme til at stå over for i en
overskuelig fremtid. Det vil ske igen og igen.” Der er derfor ikke nogen normaltilstand at
vende tilbage til - et nyt grundvilkår for vores virke som skoleledere har meldt sin
ankomst.

Oplæg:
Hvad er scenarier? Hvorfor er det vigtigt at forholde sig til fremtiden?
Hvilke metoder er der til at arbejde med fremtiden i egen
organisation/skole? Hvilke overordnede trends - megatrends - former
omverdenen for de private skoler? Disse spørgsmål vil Institut for
Fremtidsforskning stille skarpt på ved at arbejde med os i både teori og
praksis omkring scenarieprocesser og strategiarbejde.

Hvis der er tale om en form for normaltilstand, er det alle de usikkerheder, vi drøfter
med mellemrum, med de private gymnasiers fremtid, vilkår, koblingsprocenter osv. som
de gennemgående temaer.
I modsætning til vores fætre og kusiner i det offentlige, som vi i mange henseender har
et skæbnefællesskab med, kan man godt sige - og det uden at gøre sig interessant - at de
private gymnasier er beriget med udfordringer ud over det sædvanlige.
Som de polynesiske søfarere konstaterede tidligt i
vores historie, kan man kun blive ved med at
sejle inden for atollen, så længe verden er
rolig og forudsigelig. Når ændringer begyndte
at presse sig på i form af vandstigninger,
befolkningsvækst, mangel på mad osv. var det
evnen til at kunne sætte en kurs og navigere uden
for atollen, der blev afgørende for gruppens overlevelse.
Foreningens ”Kodeks - de 7 samfundsløfter” er på mange måder vores fælles bud på,
hvordan man kan navigere uden for atollen - ikke bare i et oprørt hav men også et
hajfyldt farvand. En fremtid beriget med usikkerhed, herunder en omverden der måske
er ved at blive blind for vores eksistens, er det at kunne skabe fremtidsscenarier det
håndværk, der vil kunne sætte vores anstrengelser i system. Et andet håndværk, man
skal kunne mestre uden for atollen, er at sætte sejl, når det blæser til storm, shitstorm.
Denne vejrtype kan komme meget pludseligt.
For os som forening og for os som skoler skal vi både kunne lave scenarier for fremtiden
og evne at sætte sejl i shitstormene på åbent hav. Derfor dette program for vores møde i
Svendborg til september.
OBS: Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

11.15

Pause

11.30

Et kig ind i fremtiden med scenarier og megatrends (fortsat)
Oplæg ved:: Carsten Beck og Simon Østergaard,
Institut for fremtidsforskning

12.15

Frokost

13.15

Et kig ind i fremtiden med scenarier og megatrends (fortsat)
Oplæg ved: Carsten Beck og Simon Østergaard,
Institut for fremtidsforskning

15.15

Pause

OBS: Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

Program for tirsdag 14. september 2021

15.30

Det private gymnasium set ud fra en forældresynsvinkel og set ud fra en
samfundsmæssig og politisk synsvinkel
Oplæg ved: Chefredaktør Bjarne Corydon, Børsen

Program for onsdag 15. september 2021
08.00

Morgenmad

09.00

Shitstormslaboratoriet
Oplæg ved: Benjamin Elberth, Medierådgiver

Oplæg:
Er der plads til private gymnasier i 2021 og i fremtiden?
Hvordan kan de private gymnasier bedst legitimere deres eksistens?
Tilfører de private gymnasier en særlig værdi til uddannelsessystemet blandt
andet målt i forhold til de offentlige ungdomsuddannelser?
Påtager de private gymnasier sig et brugbart og synligt samfundsansvar?
Hvordan kvalificerer de private gymnasier sig bedst i forhold til elever,
forældre og samfund.
De Private gymnasier og den partipolitiske virkelighed
16.30

Dagens faglige program slutter

16:45

Socialt arrangement
Ansvarlig:
Studenterkurset i Sønderjylland

19.00

Drink før middagen

19:15

Middag

Oplæg:
Sammen med Benjamin Elberth vil vi gå i shitstormslaboratoriet og gennemgå
aktuelle cases fra undervisningsverdenen. Benjamin Elberth vil give en rundtur i
de forskellige taktiske greb med afsæt i artiklen ”Shitstorm – sådan tackler du en
(digital) krise”.
Artiklen bedes læst på forhånd og kan findes her: https://elberth.dk/saadantackler-du-en-digital-krise/
10.15

Pause

10:45

Shitstormslaboratoriet (fortsat)
Oplæg ved:

Benjamin Elberth, Medierådgiver

12.00

Samarbejde med Talentcampdk
Oplæg ved: Anders Friis, sekretariatsleder og Jeppe Lauridsen, teamleder

12.20

Frokost

13.10

Orientering fra foreningen
Elevfordeling m.m.
Oplæg ved: Formand Karsten Suhr

14.00

Farvel og tak for i år

Fælles aftenhygge

OBS: Ret til ændringer i programmet forbeholdes!

