Lederkursus
for alle ledere på kristne friskoler,
SFO, børnehaver og vuggestuer
d. 21.-22. september 2017
Trinity Hotel og Konferencecenter
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia
Der er fokus på dannelse. I friskoleloven er der nu et krav om friskolerne skal ”udvikle og styrke
elevernes demokratiske dannelse”. På dialogmøderne i januar belyste vi de to dannelsestraditioner i
dansk skolepolitik: Dannelse til at være menneske eller dannelse til at være ”soldat i
konkurrencestaten”. Og på sidste års kursus ledte vi efter dannelsesbegrebet i de nye forenklede
Fælles Mål.
Nu er det så blevet tid til at zoome ind på de kristne friskolers dannelsestænkning, og det ansvar man
som leder har for dette grundlæggende aspekt i den kristne friskole.
Jesper Oehlenschläger, tidligere præst i Karlslunde Strandkirke og nu forstander for Nordsjællands
Efterskole har skrevet en bog om dannelse i kristen kontekst: ”At blive sig selv med Guds
hjælp.”(Mediacellen, 2015). Vi har udfordret Jesper Oehlenschlæger til at udlægge sit syn på dannelse
i kristen kontekst og til at tage ledelseskasketten på i forhold til denne dannelse.
I anden del forsøger vi at tegne et billede af nutidens unge. Sammen med Karsten Hauge Mortensen,
Rektor på KG (Det Kristne Gymnasium i Ringkøbing) pejler vi os ind på, hvad der kendetegner de unge
i dag, hvad er de optaget af og hvor går de hen. Målet er en karakteristik, der kan hjælpe os til at
sætte ind på de rigtige områder for at kalde unge til at blive medarbejdere på kristne friskoler.
Måske hænge de to temaer sammen – måske ikke. Vi får se!
Program

Torsdag d. 21. september
9.00

Velkomst, indledning og præsentation

9.30 – 12.00

”Dannelse i en kristen kontekst” v. Jesper Oehlenschläger
En hver skole former og danner sine elever. Men hvad er det for en
menneskelig og kristen dannelse, vi ønsker, at vores elever skal have?
Hvordan driver vi skole med et kristent verdensbillede, så elevernes
selvbilleder udvikles og hvordan arbejder vi på, at vores elevers
”karakter” ikke bare bliver et tal, men et udtryk for menneskelig og
kristen modenhed.
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12.00 – 13.30

Frokost

13.30 – 15.30

”Ledelse af dannelsesprocesser” v. Jesper Oehlenschläger
Som ledere er vi kulturelle arkitekter, som former og definere den
verden, vi lever og arbejder i. Hvad er det unikke ved det kristent
lederskab, og hvilke ledelsesmæssige kompetencer må vi tilegne os,
hvis vores medarbejder og elever skal have ikke bare uddannelse,
dannelse, men også en kristen dannelse og livstydning?

16.00 - 17.30

”Sådan arbejde vi med dannelse?”
Oplæg og drøftelse i grupper fra forskellige skoler

18.00

Middag

20.00

Aftensamling

Hvad er ”demokratisk dannelse”? v. Lektor Ove Korsgaard
(på video)
Debat, (muntre)indslag og aftenandagt

Fredag d. 22. september
Fra 7.00

Morgenmadsbuffet

8.30

Morgenandagt

9.00 – 12.00

Hjælp vi mangler lærere/pædagoger? v. Karsten Hauge
Mortensen.
Som jeg ser dem – om dagens kristne unge
Hvor findes de kommende kristne lærere/pædagoger?
Hvorfor kommer de ikke, når vi kalder – hvornår er vi attraktive?
Er kaldstanken død?
Hvordan kan vi optimere rekrutteringsarbejdet?
Formiddagen vil danne baggrund for FKFs videre arbejde med at kalde
og rekruttere medarbejdere ( - til de kristne friskoler!)

12.00

Frokost – derefter afrejse.
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Praktiske informationer:
Pris: kr. 3.500,- (For skoler under 150 elever, er der mulighed for reduktion i prisen)
Mulighed for overnatning fra onsdag til torsdag: Specialpris 725,- (skal bestilles gennem FKF)
Tilmeldingsfrist: 31. august 2017
Tilmelding: Send en mail til fkf@kristne-friskoler.dk med følgende oplysninger:
Navn, stilling, skole, mail-adresse, evt. ekstra overnatning fra onsdag til torsdag
Anfør også om der ønskes vegetar/diabetikerkost eller andet.

Mange hilsner
Kursusudvalget
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