
 
Program for seminardag 3 

 

Formidling og fastholdelse af vision og værdier 

 

 

 

 

Fredag den 20/5 2022 

kl. 08.00-15.00  

 

                 Medborgerhuset 

  



 

Kære alle,  

Nu er det efterhånden et halvt år siden, at I til ledelseskonferencen i november 2021 

gav inputs til skolevæsenets mission, vision og værdier.  

Siden da er der løbet meget vand under broen – og vi er nu klar til at kunne 

præsentere endelig mission, vision og værdier.   

Men en ting er at formulere mission, vision og værdier – en anden ting er at arbejde 

aktivt med alle tre elementer i dagligdagen. På dette ledelsesseminar kommer vi 

særligt til at stille skarpt på, hvordan I kan lede lokalt med afsæt i visionen og 

værdierne.  

Hvordan kan I sikre kendskab, ejerskab og følgeskab til visionen og værdierne? Hvilke 

anledninger og platforme kan I bruge til kommunikation af visionen og værdierne? 

Hvordan kan I bruge forskellige storytellingteknikker til kommunikation af visionen og 

værdierne? Hvad kan I selv gøre for i endnu højere grad at blive ”rollemodeller” for 

efterlevelsen af værdierne? Og hvordan kan I forebygge og håndtere modstand mod 

værdierne, hvis det skulle opstå?  

Det vil være nogle af de spørgsmål, som vi vil komme omkring på ledelsesseminaret, 

der faciliteres af chefkonsulent Christian Nyvang Qvick fra LEAD.  

Opsummeret er formålet med dagen således, at:  

• Præsentere jer for endelig mission, vision og værdier  

• Drøfte hvilke materialer I konkret har brug for til at understøtte jeres 

ledelsesmæssige kommunikation af vision og værdier  

• Give jer indblik i, hvordan I kan sikre kendskab, ejerskab og følgeskab til 

visionen og værdierne via storytellingteknikker  

• Overveje hvad værdierne betyder for jeres egen ledelsesudøvelse – hvordan 

skal andre opleve, at I efterlever værdierne? 

• Give jer viden om, hvordan I kan forebygge og håndtere eventuel modstand 

mod efterlevelsen af værdierne  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Program  

________________________________________________________ 

 

Kl. 08.00 - 08.30  Morgenmad  

 

Kl. 08.30 – 08.40 Velkommen og morgensang v/ Thomas  

 

Kl. 08.40 – 08.55 Status og orientering om ”Alle skal med” v/ Thomas  

Kl. 08.55 – 09.10    Forløbsoverblik v/ Charlotte 

 

Kl. 09.10 – 09.15 Dagens formål og program v/ Christian Qvick  

 

Kl. 09.15 – 10.00 Præsentation af endelig mission, vision og værdier v/ Thomas 

Kl. 10.00 – 10.15  Pause 

Kl. 10.15 – 11.20 Oplæg og øvelse: Hvordan kan I kommunikere visionen og 

værdierne? v/ Christian Qvick  

Kl. 11.20 – 12.00 Oplæg og drøftelse: Storytelling som ledelsesværktøj – skab 

begejstring v/ Christian Qvick   

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

 

Kl. 13.00 – 14.00 Oplæg og øvelse: Vær rollemodel for værdiernes efterlevelse 

v/ Christian Qvick  

Kl. 14.00 – 14.15 Pause 

Kl. 14.15 - 14.35 Oplæg: Forebyg og håndtér modstand mod at efterleve 

værdierne v/ Christian Qvick 

Kl. 14.35 - 14.55  3B-øvelsen – bevidst om, berørt af, bevæget til… v/ Christian 

Qvick 

Kl. 14.55 – 15.00 Afrunding og tak for i dag v/ Christian Qvick og Thomas  

   

 

 


