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Konference
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STYRING, LEDELSE,
FAGLIGT RÅDERUM
OG GENSTART
KL afholder den 23. september 2021 den årlige Folkeskolekonference, som afvikles som en fysisk konference på Nyborg Strand.
Konferencen er et forum, hvor forvaltninger og skoleledelser sammen kan hente ny inspiration og indsigt til den vigtige opgave at
lede folkeskolen med udgangspunkt i elevernes læring og trivsel.

2. Genstart af folkeskolen efter covid-19 er på programmet
om eftermiddagen. Den omfattende nedlukning og omstilling
af folkeskolen, som følge af covid-19 er historisk, og giver anledning til mange refleksioner i forhold til tilrettelæggelsen af
skolens hverdag. Der er i programmet lagt op til, at vi tager de
langsigtede briller på og får genstartet folkeskolen.

Konferencen i år har fokus på to centrale emner:
1. Styring, ledelse og fagligt råderum som er på programmet om
formiddagen. Det er et tema som KL også havde fokus på ved
årets Børn & Unge Topmøde, og der er brug for, at vi også får det
drøftet tættere på skolens hverdag. Samtidig er temaet meget
aktuelt i den politiske debat. Folketinget skal give mere frihed til
kommuner og skoler, og kommunalbestyrelser og forvaltninger
skal give mere frihed til det faglige professionelle handlerum
for ledere og medarbejdere på skolerne. Samtidig skal de enkelte skoler profitere af at være en del af et sammenhængende
skolevæsen, hvor forvaltningen understøtter ledere og medarbejdere – ikke overstyrer. Hvordan får vi det til at lykkes?

Under begge temaer får kommunens skoleledere og forvaltningen
mulighed for at tage drøftelserne fra plenum med i en lokal kommunal kontekst.

Vi glæder os til se jer!
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PROGRAM
09.00 Tjek ind og morgenmad
Formiddagens program

Eftermiddagens program

09.30 Velkommen
Peter Pannula Toft, Børn og skolechef i KL

13.15 Genstart efter covid-19
Thomas Gyldal Petersen, formand for KL’s Børne- og
Undervisningsudvalg

09.40 Skiftet fra kampen om folkeskolen,
til kampen for skolen
Hvordan sikrer vi den gode undervisning fra de forskellige
niveauer? Vi har den nødvendige viden, men hvordan tager
de forskellige politiske lag det ned.
Folkeskolens parter

13.25 ”Intet bliver helt som før – det bliver bedre”
Vi tager de mellemlange briller på, og ser på, hvad covid-19
har været med til at sætte spot på, og hvilke spor det kommer til at trække fremover.

10.00 Balance og dialog ml. politikere, forvaltning,
skoleledelse og fagprofessionelle
En skolechef, en skoleleder og en lærer kommenterer og
stiller spørgsmål
Per B. Christensen, tidligere formand for Lærerkommissionen
og medlem af A. P. Møller Fondens vurderingsudvalg vedr. folkeskoledonationen. Er tidligere direktør for børne- og uddannelsesområdet i Næstved Kommune.

En række aktører, eksperter og meningsdannere giver deres
bud på følgende spørgsmål:
• Hvilke udfordringer har covid-19 været med til at fremkalde, og hvad kommer vi til at bokse med fremover?
• Hvad er vi kommet til at værdsætte?
• Hvilke muligheder skal vi følge op på?
• Den fleksible planlægning fungerede – hvordan tager
man den med videre?
• Hvis vi ser 5 år frem, har denne periode så haft en
betydning og hvordan?

10.40 Kaffe
11.00 Hvordan kan en lokal nærhedsreform se ud?
Hvordan kan vi i fællesskab udvikle nye, konstruktive og
bæredygtige svar på kommunen og skolens styringsmæssige udfordringer? Kan vi etablere en samskabelsesbevægelse på skoleområdet?
Jacob Torfing, professor, Institut for Samfundsvidenskab
og Erhverv; Professor, Roskilde School of Governance
11.40 Samarbejde mellem forvaltning og skoler
Hvordan samarbejder man på den gode måde – leder ”op”,
leder ”ned” og leder sammen om den centrale kerneopgave
kvaliteten børns læring og trivsel.
Claus Herbert, Centerchef for Dagtilbud og Skoler hos
Gribskov Kommune
12.15 Frokost

13.40 Hvad betyder det for skoleudvikling fremover?
Proces ved bordene
Claus Herbert, Centerchef for Dagtilbud og Skoler hos
Gribskov Kommune.
14.10 Kaffe
14.30 Hvad er den pædagogiske opgave i forhold
til at fange eleverne der, hvor de nu er?
Aleksander von Ottingen, fungerende rektor, UC-Syd
15.10 Fællesgørende klasseledelse
Oplægget tager afsæt i, at det faglige og det sociale gensidigt forudsætter hinanden. Klasseledelse handler derfor
ikke alene om, hvordan rammerne for undervisningen etableres, men må også involvere undervisningens hvad, hvordan og hvorfor, hvis den skal bidrage til at skabe positive
fællesskaber i skolen. Det bliver i oplægget eksemplificeret
gennem analyser af undervisning i Byklassen.
Helle Plauborg, lektor på DPU
15.50 Afslutning
Peter Pannula Toft, Børn og skolechef i KL
16.00 Tak for i dag

PRAKTISKE OPLYSNINGER
Tid og sted
Den 23. september 2021 fra kl. 9.00 til kl. 16
Best Western Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg
Tilmelding
Tilmelding efter først-til-mølle og senest 23. august 2021. Tilmeldingen
er bindende, men du er velkommen til at overlade pladsen til en kollega, hvis du er forhindret.
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Pris
Kr. 1.995,Spørgsmål
Praktiske spørgsmål om tilmelding mv. kan rettes til Frederikke Lindblad
Jensen på flje@kl.dk . Øvrige spørgsmål kan rettes til Hanne Bertelsen
på hbe@kl.dk.

