KONFERENCE OM FOLKESKOLEREFORMEN
Byder velkommen

Dato:
Sted:
Pris:
Tilmelding:

2. marts 2016 kl. 12.00
Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, 5492 Vissenbjerg
1.195 kr. (v. minimum 3 deltagere fra samme ungdomsskole er prisen 995 kr.)
Snarest muligt på mail til lu@lus.dk

Ledelse i de mange arenaer
- strategisk ledelse omkring folkeskolereformen

Hvordan agerer den strategiske ungdomsskoleleder i forhold til de mange
arenaer, der udgør vejen til handling og forandring i den kommunale
virkelighed i 2016, hvor bl.a. ungdomsskolens engagement i
Folkeskolereformen og Den Åbne Skole bliver målt og vejet?

Professor Kurt Klaudi Klausen

Professor Kurt Klaudi Klausen er bagmanden for teorien om de strategiske
arenaer. Han peger på, at strategisk ledelse handler om det lange seje træk
og de langsigtede visioner. Strategisk ledelse er ikke kriseløsning og daglig
drift, men en proces, du altid er i gang med. Han opstiller otte arenaer, som
lederen kan optræde og bevæge sig i, når han eller hun udfører strategisk
ledelse. Ideen er at være mere systematisk. Mange ledere har måske en
fornemmelse og en intuition for god strategisk ledelse, uden de er helt klar
over, om de gør det rigtige.
”Arenaerne er gode at forholde sig til, så man har noget at have sin intuition
i. Det er vigtigt at agere inden for den rigtige arena. Måske skal et problem
løses inden for den politiske arena og ikke inden for den sociale”, siger Kurt
Klaudi Klausen.
Han mener, at strategisk ledelse handler om at have en mission, og derefter at
få den opfyldt. Det kan for eksempel være, man ønsker at skabe en særlig
profil for ungdomsskolen eller en særlig vægtning ift. samarbejdet omkring
Åben Skole, eller måske ønsker man at være kendt for at gøre noget særligt
for de udsatte unge. Strategien ligger så i, hvordan man kommer derhen, og
at vejen derhen måske skal bygges op af en kæde eller sammenhæng af
flere forskellige arenaer.

Kursets mål:




at deltagerne stifter bekendtskab med arenateorien som strategisk analyse- og
ledelsesværktøj
at deltagerne får mulighed for at drøfte arenateorien med andre ledere, og at
der sker videndeling og erfaringsudveksling mellem ungdomsskolerne
at deltagerne får mulighed for at drøfte strategier ift. samarbejdet omkring
Folkeskolereformen og ungdomsskolens engagement i samme

Målgruppe:


ledelser fra ungdomsskolen

Program:
12.00

Frokost

12.45

Velkomst og præsentation af dagens program

13.00

Arenateori og strategi i praksis v/ Kurt Klaudi Klausen

15.00

Strategisk drøftelse af anvendelsesmuligheder i ledernetværk – en konkret case analyseres
og kobles på en arenastrategi

16.00

Fremlæggelse fra netværkene af hver deres konkrete case – casene samles i en casemanual, der efterfølgende sendes ud til deltagerne

17.00

Afrunding og tak for i dag

Kurt Klaudi Klausens 8 arenaer:









Den sociale arena
Den politiske arena
Arena for produktion
Arena for markedet
Arena for bevidsthedsdannelse
Arena for visioner og tro
Den kulturelle arena
Arena for æstetik og arkitektur
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