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KL’s FOLKESKOLEKONFERENCE 2019
LEDELSE, DIALOG OG DATA MED MENING
Dato: Onsdag den 25. september 2019 kl. 8.30-16.00
Sted: Odense Congress Center, Ørbækvej 350, 5220 Odense
KL afholder for første gang en årlig Folkeskolekonference. Forvaltninger og skoleledelser får her et forum, hvor man sammen kan hente ny
inspiration og indsigt til den vigtige opgave at lede folkeskolen med fokus på elevernes læring og trivsel.
Konferencen i år har fokus på, hvordan ledelse, dialog og samarbejde i og mellem forvaltninger og skoleledelser kan styrke vores fælles folkeskole. Konferencen vil desuden stille skarpt på, hvordan nuanceret brug af data kan styrke den faglige ledelse og udvikling.

08.30 Formiddagsbuffet
Besøg standene
09.30 Velkomst
Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og
Undervisningsudvalg
10.00 Færre Forandringer, Flere Forbedringer
Hvordan kan forvaltnings- og skoleledelser få mere ud af
forandringsprocesserne, så de fører til reelle ambitiøse forbedringer for eleverne? Få konkrete eksempler fra praksis
om, hvordan ledelserne kan få succes med en aktiv inddragelse af medarbejderne.
Viviane Robinson, ph.d. professor ved University of Auckland
Oplægget afholdes på engelsk live fra New Zealand
Line Arnmark vil sætte Viviane Robinsons nye viden ind i en
dansk kontekst. Hvilke forandringshypoteser arbejder vi
med som ledere, når vi står i spidsen for forandringer? Har
vi den nødvendige nysgerrighed på medarbejdernes bidrag
og fokus på den kulturforandring, indsatserne kan kræve?
Line Arnmark, chefkonsulent,
Københavns Professionshøjskole
11.15 Styring der forstyrrer – fokus på kerneopgaven
Ledelser i forvaltning og skoler oplever ofte modsatrettede krav og forventninger. Hvad ligger der bag de krav, og
hvordan håndterer ledelserne at holde fokus på børnenes
læring og trivsel i skolen.
Justine Grønbæk Pors, lektor, Copenhagen Business School
12.00 Frokost
Besøg standene
13.00 Skoleledernes afgørende rolle
I London har de seneste års reformer formået at mindske
niveauforskellen væsentligt mellem de udsatte børn og
børn fra veluddannede og velstillede familier. Skolelederne
var de vigtigste aktører, da Londons skoler tog et kvante-

spring fremad. Hør erfaringer fra London og bliv inspireret
til ledelsesopgaven i forhold til at skabe forbedringer, der
mindsker betydningen af social baggrund for elever i skolen.
David Woods, professor i spidsen for London Challenge
Oplægget afholdes på engelsk
13.45 Data mellem læring og styring – kompleksiteter i databrug
Lærings- og trivselsrelaterede data kan være til stor gavn
i ledelse af skoler. For at profitere af disse muligheder, er
det nødvendigt at have forståelse for både datas begrænsninger og deres sociale kontekst, og ikke mindst hvordan
data ofte etablerer et ambivalent ledelsesrum mellem læring og styring.
Helene Ratner, Lektor, Koordinator (Master i Ledelse af
Uddannelsesinstitutioner), DPU, Aarhus Universitet
14.15 Eftermiddagsbuffet
Besøg standene
14.45 Dataledelse med omtanke
Ledelse med brug af data kan skabe et professionelt udviklende ledelsesrum med positiv virkning for elevernes læring og trivsel på den enkelte skole og på kommunalt niveau. Men de positive virkninger kommer ikke af sig selv
og ofte sætter brugen af data ledelse, professionelle og
elever i prekære situationer. Konstruktiv og meningsskabende brug af data kræver omtanke, organisation og etik.
Eller med andre ord; en etisk og kritisk dataliteracy, der er
sensitiv i forhold til normer og diversitet. Helle Bjerg og
Dorthe Staunæs præsenterer ny forskning om etisk dataliteracy som ledelseskapabilitet udviklet i samarbejde med
Malou Juelskjær, DPU, Aarhus Universitet og Kristian Gylling
Olesen, Københavns Professionshøjskole,
Helle Bjerg Ph.D, Souschef, Skolen på Grundtvigsvej,
Frederiksberg Kommune, ekstern lektor, Københavns Professionshøjskole
Dorthe Staunæs, Professor, DPU, Aarhus Universitet
15.45 Farvel og på gensyn næste år: 24. september 2020

