Program for seminardag 2

Fredag den 4/3 2022
kl. 08.00-15.30
Scandic Silkeborg

Kære alle,
I forlængelse af ledelseskonferencen i november 2021 vil vi på seminardagen d.4.3. fortsat
fokusere på arbejdet med visision, mission og værdier for vores samlede skolevæsen.
På ledelseskonferencen blev I introduceret for visionsledelse og værdibaseret ledelse. Hertil
blev der i fællesskab arbejdet med kvalificering af udkast til vision og formulering af værdier.
På baggrund af alle jeres skriftlige input har afdelingsledelsen justeret vision og værdier samt
udarbejdet udkast til mission. Dette arbejde er blevet kvalificeret af FU forud for vores fælles
seminardag (se procesplan neden for).

På seminardagen vil I derfor blive præsenteret for status på formuleringen af vision og værdier
samt blive inddraget i en kvalificering af afdelingsledelsens foreløbige bud på en mission. Som
led i vores fælles kompetenceudvikling vil Christian Qvick om eftermiddagen introducere os for
arbejdet med formålsdrevet ledelse.
Facilitator/konsulent
Christian Nyvang Qvick fra konsulentfirmaet LEAD – enter next level vil facilitere dagene og
bidrage med oplæg om formålsdrevet ledelse
Formål seminardagen:
•

Præsentere jer for, hvordan råmaterialet fra ledelseskonferencen er blevet kondenseret

•

Præsentere jer for, hvad mission, vision og værdier skal ”passe ind i” på højere
organisatoriske niveauer

•

Præsentation og drøftelse af vision og værdier for skolevæsenet

•

Give inputs til kvalificering af foreløbig mission

•

Introduktion til formålsdrevet ledelse

Program
________________________________________________________

Kl. 08.00 - 08.30

Morgenmad

Kl. 08.30 – 08.40

Velkommen og morgensang v/ Thomas

Kl. 08.40 - 08.55

Dagens formål og program

Kl. 08.55 – 09.35

Status og orientering om ”Alle skal med” v/ Thomas og
Charlotte

Kl. 09.35 – 09.45

Pause

Kl. 09.45 – 10.20

Kondensering af materialet fra konferencen v/ Siff og Christian

Kl. 10.20 – 10.55

Visionen for skolevæsenet og walk and talk v/ Thomas

Kl. 10.55 – 11.10

Pause

Kl. 11.10 – 12.15

Værdierne for skolevæsenet og paneldebat v/ Thomas

Kl. 12.15 – 13.00

Frokost

Kl. 13.00 – 14.05

Formålsdrevet ledelse og missionen for skolevæsenet
v/Christian

Kl. 14.05 - 14.20

Pause

Kl. 14.20 - 15.20

Formålsdrevet ledelse og missionen for skolevæsenet fortsat
v/ Christian

Kl. 15.20 – 15.25

Afrunding – dagens vigtigste pointer v/ Christian Qvick

Kl. 15.25 - 15.30

Tak for i dag v/ Thomas

