Hold 1

Ledelse i Praksis
Ledelse af uddannelsesinstitutioner i forandring og udvikling
Forum100% udbyder et fælles kursusforløb for ledere på alle ungdomsuddannelserne.
Forløbet henvender sig til ledere med pædagogisk ansvar – både erfarne og nye ledere. Det
fordres, at deltagerne har ledelsesmæssigt ansvar. Det kan være traditionelle mellemledere, der
er udnævnt eller på vej til at blive udnævnt, men kurset henvender sig også til ledere af
studievejledning, projektledere og teamledere. Da forløbet henvender sig til ledere fra flere
skoleretninger, indeholder det både fælles elementer med relevans for hele uddannelsessektoren
og mere specifikke emner, der retter sig mod den enkelte skoleforms særlige problemstillinger.
God ledelse er ikke en entydig størrelse. En leder på en uddannelsesinstitution skal hele tiden
have flere forskellige kompetencer i spil – tilpasset situationen. Ledelse i praksis giver ledere et
solidt indblik i de arbejdsopgaver og udfordringer, lederstillingen indebærer, samt mulighed for
at tilegne sig de fornødne kompetencer til at bestride en lederstilling. Endvidere giver forløbet et
godt fundament for, at deltagerne senere kan påbegynde en kompetencegivende
videreuddannelse inden for ledelse.
Formål
Ledelse i Praksis handler om at give deltagerne en bred og grundlæggende introduktion til de
mange facetter som ledelsesarbejdet indeholder.
Deltagerne præsenteres på hvert seminar for en sammenhængende teoretisk tilgang til
seminarets emne, og arbejder med egen praksis set i lyset af dette teoretiske grundlag.
Seminarerne bindes sammen ved arbejdet med den afsluttende opgave, der udarbejdes sammen
med en eller flere medkursister og hvor en selvoplevet ledelsesmæssig udfordring, gennem en
opgave og tilhørende præsentation på det afsluttende seminar analyseres og behandles i lyset af
de forskellige teoretiske tilgange, som har været præsenteret i forløbet.
De 6 seminarer har hver deres overordnede tema:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Organisations- og forandringsledelse
Personligt lederskab
Økonomi - styring og strategi
Lederen og medarbejderen
Forandringsinitiativer
Fremlæggelse af afslutningsopgave

Seminarernes temaer bindes sammen af de to gennemgående kursusledere, men der indgår
tillige en række eksterne oplægsholdere, som eksperter på de enkelte temaer.
Det overordnede formål er at styrke kursisternes refleksion over ledelsesarbejdet i lyset af
teoretiske tilgange samt i lyset af de erfaringer som medkursister og kursusledere præsenterer og
deler.
En række deltagere vil forhåbentlig gennem arbejdet få smag for fremtidig masteruddannelse, og
de præsenteres på det afsluttende seminar for denne mulighed ved oplæg fra en ekstern
oplægsholder.
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Målgruppe
Målgruppen er personer med ledelsesmæssigt ansvar i ungdomsuddannelser. Det kan være
traditionelle mellemledere fra uddannelserne, der enten lige er udnævnt eller på vej til at blive
udnævnt, men kurset henvender sig også til ledere af studievejledning, projektledere (der styrer
små eller store projekter), teamledere i større institutioner osv.
Mål for læring på kurset er, at deltageren:





får kendskab til og indsigt i relevante teorier om ledelse og ledelsesvilkår
kan beskrive og forholde sig til egen og andres praksis i lyset af de præsenterede teorier
kan udvælge, analysere og anvende forskellige tilgange og teoretiske afsæt ift. egne og
andres eksempler fra praksis
har blik for forskellige ledelsesmæssige positioner og kan indgå i relevant dialog om disse
positioner

Form på undervisningen







Teoretiske oplæg v. kursusledere
Løbende gruppediskussioner og debatter
Studie- og netværksgrupper
Studiekredse
Selvstudier
Oplæg fra eksterne oplægsholdere

Organisering af forløbet
Ledelse i Praksis forløber over tre semestre med 6 seminarer af to sammenhængende dage. Der
vil i hvert semester blive afviklet 2 seminarer, og det vil generelt ikke være muligt at skifte forløb
undervejs til andre hold.
Sted
Forløbet gennemføres på Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundsvej 4, Strib, 5500 Middelfart.
Telefon 64401700, www.brogaarden.dk.
Datoer
Datoerne for hold 1 er:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

seminar
seminar
seminar
seminar
seminar
seminar

25. og 26. januar 2018
5. og 6. april 2018
23. og 24. august 2018
25. og 26. oktober 2018
24. og 25. januar 2019
28. og 29. marts 2019

Mødetidspunktet på kursets første dag er kl. 9.30 og det slutter anden dag kl. 14.00.
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Pris og praktiske forhold
For medlemmer af Forum100% er prisen kr. 33.000,- ekskl. moms
For ikke-medlemmer er prisen kr. 37.000,- ekskl. moms.
Deltagergebyret betales inden kursets start. Betalingen dækker alle omkostninger i forbindelse
med deltagelse i seks seminarer af to dage, herunder undervisning, vejledning under
projektarbejde, undervisningsmaterialer, overnatning og forplejning under seminaropholdene.
Holdstørrelse
Der optages normalt 25 deltagere pr. hold.
Kursusledere og undervisere
-

Rektor Eva Krarup Steensen, Gladsaxe Gymnasium
Rektor Thomas Jørgensen, Borupgaard Gymnasium
Uddannelseschef Jacob Kjærgaard, HF&VUC, København Syd
Forstander Gunna Funder Hansen, HF&VUC Fyn
Direktør Steffen Lund, EUC Nordvestsjælland
Økonomidirektør Annalise Schmidt, Rybners

Tilmelding
Tilmelding af deltagere skal ske ved at udfylde den vedhæftede tilmeldingsblanket. Det er vigtigt,
at alle felter udfyldes korrekt. Det kan anbefales at tilmelde flere fra samme organisation.
Du kan også tilmelde dig via hjemmesiden her http://www.forum100.dk/aktiviteter/kursusledelse-i-praksis.aspx

Henvendelse med spørgsmål om kurset kan ske til Cathrine Thomas cjt@forum100.dk
Bindende tilmelding mailes til Christina Bremholm på cb@forum100.dk
Tilmeldingsfrist er den 12. januar 2018.

Information om seminarerne
To uger inden hvert seminar sendes program ud til deltagerne.
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Tilmelding til Ledelse i Praksis, Hold 1 (2018-19)
Kursussted: Kursuscenter Brogaarden, Abelonelundvej 4, Strib, 5500 Middelfart,
www.brogaarden.dk
Deltagerens
navn

Deltagerens
email

Institutionens
navn

Inst.
adresse

Inst. CVRnr.

Inst. EANnr.

Inst. tlf.
nr.

Alle felter skal udfyldes.
Der kan tilmeldes flere deltagere pr. skole.
Tilmelding er bindende, og tilmeldingsblanketten mailes senest 12. januar 2018 til
Christina Bremholm: cb@forum100.dk
Spørgsmål om kurset kan ske til Cathrine Thomas cjt@forum100.dk
Pris for medlemmer af Forum 100% kr. 33.000 ex. moms pr. deltager.
Pris for ikke-medlemmer er kr. 37.000 ex. moms pr. deltager.
Datoer
Datoerne for hold 1 er:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

seminar
seminar
seminar
seminar
seminar
seminar

25. og 26. januar 2018
5. og 6. april 2018
23. og 24. august 2018
25. og 26. oktober 2018
24. og 25. januar 2019
28. og 29. marts 2019

