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Tema for konferencen  

I forlængelse af de seneste to års ledelsesseminarer og ledelseskonferencer, hvor vi har beskæftiget os med 

”Det personlige lederskab”, ”Fra leder til ledelse – det effektfulde ledelsesteam” og ”Ledelsen som 

professionelt læringsfællesskab – ledelse af pædagogisk udvikling” vender vi nu tilbage til et af de temaer, 

som vi berørte på ledelseskonferencen i marts 2021 nemlig dét at  

forudsætningen for at lykkes med at realisere ledelse som ”noget vi producerer i fællesskab” er, at vi er i 

stand til at sætte en klar retning for vores organisation.  

Temaet for dette års ledelseskonference er således ”visionsledelse” 

Baggrund  

”Alle offentlige ledere skal kunne sætte en klar og meningsfuld retning for deres organisation via en klar 

vision. Hvis ikke du kan og vil det, skal du ikke være leder”. Så klart udtrykte Ledelseskommissionen sig i en 

af deres 28 anbefalinger til bedre offentlig ledelse.  

Samtidig peger forskning på, at når ledere bedriver visionsledelse fører det til motiverede og engagerede 

medarbejdere, der præsterer bedre. Der er med andre ord gode grunde til at interessere sig for, hvordan 

man som leder kan lede med afsæt i en vision.  

Forskningen peger imidlertid også på, at der er en række faldgruber og dilemmaer man som leder skal have 

blik for, når man skal lykkes med at bedrive visionsledelse: 

- Hvordan formulerer man en appellerende og motiverende vision, som giver billeder af en 

ønskværdig fremtid på medarbejderes og lederes nethinder?  

- Hvordan kan man som leder bruge værdier som ”guidelines” for den adfærd, der skal understøtte 

visionens realisering?  

- Hvordan kan man arbejde med strategiske fokusområder og lokale indsatser til at ”bygge bro” 

mellem den nuværende situation og den ønskværdige fremtidige situation, som en vision 

beskriver?  

- Hvad skal man som leder have blik for, når man skal lykkes med at skabe en kobling mellem en 

abstrakt vision og opgaveløsningen tirsdag formiddag på den enkelte skole?    

Sådanne spørgsmål vil vi arbejde med på lederkonferencen, hvor I også vil blive præsenteret for 

afdelingsledelsens udkast til en vision for skoleområdet, ligesom I vil være med til at give inputs til værdier 

og strategiske fokusområder. 

Formål med dagene  

- I får viden om, hvordan I kan lykkes med at bedrive visionsledelse  

- I bidrager til at kvalificere første udkast til en vision for skolevæsenet i Silkeborg Kommune 

- I giver jeres inputs til fælles værdier for skolevæsenet, der skal tjene som ”guidelines” på vej mod 

visionens realisering  

- I giver jeres inputs til de strategiske fokusområder for skolevæsenet, der skal understøtte visionens 

realisering  



Facilitator/konsulent  

Christian Nyvang Qvick fra konsulentfirmaet LEAD – enter next level vil facilitere dagene og bidrage med 

oplæg i henhold til konferencens formål.  

Christian er statskundskaber med en specialisering i ledelsesudvikling i offentlige organisationer. Han har en 

fortid som organisationskonsulent i Kronprins Frederiks Center for Offentlig Ledelse. Her har han 

samarbejdet med landets førende ledelsesforskere, været projektleder på et større forskningsprojekt om 

visionsledelse, undervist på diverse uddannelser om visionsledelse og skrevet bogen Visionsledelse – sådan 

skaber du en klar og meningsfuld retning for din organisation, der udkom i januar 2021.  

Han er med andre ord specialist i, hvordan organisationer kan arbejde med visioner og er en erfaren og 

hyppig anvendt oplægsholder. I relation til visionsledelse rådgiver og underviser han i tre ting. For det 

første understøtter han visionsformuleringsprocesser, der sikrer bredt ejerskab til organisatoriske visioner. 

For det andet arbejder han med brobygningen mellem vision, værdier og strategi, med henblik på at skabe 

en kobling mellem vision og adfærden i den organisatoriske praksis. Endelig arbejder han med fastholdelse 

og forankring af visioner via tilpasning af organisatoriske strukturer, der understøtter fokus på visionens 

realisering.  

Han er desuden medforfatter til bogen distribueret ledelse i den offentlige sektor og er derudover fast 

klummeskribent hos Mandag Morgen, hvor han skriver om forskellige perspektiver på ledelse. Derudover 

rådgiver og underviser Christian i emner som forandringsledelse, medarbejdermotivation, distribueret 

ledelse og styringsparadigmer i den offentlige sektor.  

Individuel forberedelse  

Inden vi mødes bedes I hver især læse følgende artikler, der giver en smagsprøve på, hvad vi kommer til at 

arbejde med på konferencen.  

Sådan formulerer og oversætter du din organisations vision - OFFENTLIG LEDELSE 

Derfor skal ledere formulere visioner | Djøf (djoef.dk) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://offentligledelse.dk/saadan-formulerer-og-oversaetter-du-din-organisations-vision/
https://www.djoef.dk/r-aa-dgivning/netv-ae-rkogkarriere/ledelse/artikler/2021/derfor-skal-ledere-formulere-visioner.aspx?utm_source=SilverpopMailing&utm_medium=email&utm_campaign=MN_2021_Uge07%20(2)&utm_content=&spMailingID=12207258&spUserID=NDk1ODkzNjY3Nzg4S0&spJobID=1693913888&spReportId=MTY5MzkxMzg4OAS2


Program for torsdag den 18. november  

________________________________________________________ 

 

Kl. 10.00 – 10.10 Velkommen: Dagens program og konferencens formål v. Thomas Born Smidt  

Kl. 10.10 – 11.20 Strategisk rammesætning v. afdelingsledelsen  

Kl. 11.20 – 11.35 Pause  

Kl. 11.35 – 12.15 Hvorfor have en vision? v. Christian Qvick  

Kl. 12.15 – 13.00 Frokostpause 

Kl. 13.00 – 14.30 Lad visionen beskrive de ultimative drømme for, hvad I kan opnå v. Christian 

Qvick 

Kl. 14.30 – 14.45 Pause  
 

Kl. 14.45 – 15.15 Øvelse: Ledernes inputs til visionens indhold og udtryk v. Christian Qvick 

Kl. 15.15 – 15.55 Mentimeter: Pulsmåling med frekvensfordeling – tilpasning af visionen  

Kl. 15.55 – 16.00 Afrunding – dagens vigtigste pointer v. Christian Qvick  

Kl. 16.00 - 17.00  Pause  

Kl. 17.00 - 18.30  Escaperoom  

Kl. 18.30 - 19.30 Pause  

Kl. 19.30  Middag 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program for fredag den 19. november  

________________________________________________________ 

 

Kl. 08.30 – 08.40 Velkommen: Dagens program v. Thomas Born Smidt  

Kl. 08.40 – 09.40 Sæt strøm til visionen ved at forbinde den med værdier v. Christian Qvick  

Kl. 09.40 – 09.55 Pause  

Kl. 09.55 – 10.45 Konsekvensen af ikke at kunne se sig selv i vision og værdier v. Christian 
Qvick 

Kl. 10.45 – 11.45 Ledernes bidrag til værdier  

Kl. 11.45 – 12.30 Frokost  

Kl. 12.30 – 12.45 Oplæg: Strategiske fokusområder, der skal understøtte visionen v. Christian 
Qvick 

Kl. 13.45 – 13.15 Strategiske fokusområder de næste 4 år v. afdelingsledelsen   

Kl. 13.15 – 13.45 Egne bud på, hvad der strategisk skal opprioriteres og nedprioriteres v. 

Christian Qvick  

Kl. 13.45 – 14.00 Pause  

Kl. 14.00 – 14.10 Den videre vej frem herfra v. Thomas Born Smidt 

Kl. 14.10 – 14.25 Afrunding: Mentimeter – den vigtigste indsigt fra konferencen v. Christian 

Qvick  

Kl. 14.25 – 14.30 Afrunding og tak for nu v. Thomas Born Smidt   

 

 

 

 

 


