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Ledelsesseminardagen i uge 9 vil indholdsmæssigt og tematisk være opdelt i et 

formiddags- og et eftermiddagsprogram. 

Begge programmer er tilrettelagt inden for rammen af det fælles indsatsområde ”Alle 

skal med”, men formiddagens program rækker i sin rammesætning længere tilbage 

og er tilrettelagt på baggrund af dialog i forretningsudvalget for skoleledermøder. 

 

Kl. 08.30 – 08.40 Velkommen og rammesætning af dagen v. Thomas Born 

Smidt 

Kl. 08.40 – 09.20 Oplæg v. Kasper Lorenzen – distribueret ledelse: 

- Kort historisk rids over forskellige tiders forståelser 

af, hvad ledelse er  

- Hvorfor distribueret ledelse – hvad kan det være et 

svar på? 

- Definition af distribueret ledelse  

- Hvordan arbejder man med distribueret ledelse i 

praksis – i lederteamet og sammen med 

medarbejderne? 

- Faldgruber og opmærksomhedspunkter  

- Strategi for at arbejde med distribueret ledelse – 

hvordan kommer man i gang afhængigt af 

organisationens ”modenhedsniveau”? 

Kl. 09.20 – 09.30 Pause 

Kl. 09.30 – 10.15 Arbejde i lederteamet med følgende spørgsmål: 

- Hvor gør vi allerede noget sammen i lederteamet og 

sammen med medarbejderne, som er i tråd med 

oplæggets pointer? 

- Hvad er vi blevet inspireret af/fået nye tanker på ud 

fra oplæggets pointer? 

- Hvad kunne konkret være første skridt i denne 

retning? 

- Hvad ville være en tilpas øvebane for os? 

o I lederteamets samarbejde og opgaveløsning – 

ændrede tilgange? 

o I samarbejdet med medarbejderne – ændrede 

tilgange? 

- Hvad vil vi forpligte hinanden på ift. ovenstående? 

Kl. 10.15 – 10.45 Pause 

Kl. 11.00 – 11.40 Arbejde i lederteamet med følgende spørgsmål: 

- Hvad er nemt/svært for os hver især, hvis vi skal 

arbejde med distribueret ledelse? 

- Hvad holder os hver især tilbage (den mentale 

bremse)? 

- Hvordan kan vi hjælpe hinanden ift. det, vi oplever, 

kan være svært? 

 

 



Kl. 11.40 – 12.00 Opsummerende oplæg v. Kasper – fremtidens 

organisationsformer: 

- Distribueret ledelse ift. andre moderne 

organisations- og ledelsesformer 

- Bevægelser indenfor feltet 

- De endnu mere radikale udgaver af distribueret 

ledelse – kort forsmag på Teal  

Kl. 12.00 – 13.00  Frokostpause 

Kl. 13.00 – 13.15 Status på Alle skal med v. Thomas Born Smidt 

Thomas Born Smidt gør status på den fælles indsats ”Alle skal 
med”  

 
Kl. 13.15 – 13.40  Fremlæggelse af tidsplan for ”Alle skal med” i 

kommende skoleår v. Charlotte Ørbæk Langballe  

Hovedlinjerne i tidsplanen for kommende skoleår fremlægges  
 

Kl. 13.40 – 14.00 Opsamling på læringslab og vidensdage – hvor kom vi 
fra, og hvor skal vi hen? v. Charlotte Ørbæk Langballe  
Der samles op på afholdte vidensdage og læringslabs, og vi 

ser frem mod aktiviteter i efteråret 2021.   
  

Kl. 14.00 – 15.15 Arbejde i eget ledelsesteam  
- Hvordan vil vi sikre løbende understøttelse af og 

øvebaner til vores ressourcepersoner, som er på 

kompetenceløft/vidensdage? 
- Genbesøge handleplaner fra læringslab 1 – Hvad er 

næste skridt i forhold til handlinger på egen skole? Er 
der noget, der skal justeres, hvis vi skal sikre handlinger 
frem til læringslab 2 i oktober? 

  
Kl. 15.15 – 15.30 Fælles opsamling og afrunding v. Thomas Born Smidt   

Der vil være tid til afsluttende spørgsmål, hvorefter vi samler 
op på dagens program. 

 

 

 


