Kursus for SFO-, børnehave- og
vuggestueledere
D. 19.-20. januar 2017
Severin Kursuscenter, Skovsvinget 25, 5500 Middelfart

PROGRAM
Torsdag d. 19. januar 2017
09.30-10.00
Ankomst, kaffe/te og rundstykker
10.00

Velkomst og morgenandagt
Tema: Strategisk ledelse
Der har i flere år været efterspurgt, at vi fokuserer på ledelse.
Derfor har vi inviteret Jes Jessen fra Evidentia til at komme og
guide os gennem de forskellige aspekter af strategisk ledelse
omsat til daginstitutionsniveau.
Temaerne bliver bl.a.:
 Hvad er strategi?
 Hvad vil det sige at lede strategisk?
 Udgangspunktet ligger i kerneopgaven. Derfor skal vi
lade kerneopgaven være styrende for alt i
organisationen
 Ledelse ud fra mål og rammer
 Kompetenceudvikling
 Kort om andre temaer, fx økonomi, kommunikation,
m.m.
Temaet strækker sig over hele dagen og vil tage
udgangspunkt i en konkret case.
Underviser
Kvalitets- og udviklingskonsulent Jes Jessen, Evidentia

Jes har arbejdet med ledelses- og organisationsudvikling i
mange år i flere konsulentvirksomheder. Har ledelseserfaring
fra både offentlig og privat virksomhed. Jes har været
bestyrelsesformand for en kristen friskole i en årrække og har
tidligere være underviser i FKF-regi. Er uddannet
socialvidenskabelig kandidat (cand.rer.soc.) og Master i Etik
og Værdier i Organisationer.
12.00

Frokost og indkvartering

15.30

Kaffe og gåtur

19.30

Middag

21.00

Aftensang

Fredag d. 20. januar 2017
Fra 7.30

Morgenmad

08.30

Morgenandagt
Tema: Ledelse på gulvet
Et af de specielle elementer ved ledelse af en daginstitution er
for de flestes vedkommende, at man er både leder og
medarbejder. Hvordan håndterer man det? Vi har inviteret Kis
Østergaard til at sige noget om det:
At svæve som leder, over sig selv og over situationen. Hvordan
bliver du endnu mere opmærksom på, hvordan det kan være, at
du stiller netop " det spørgsmål" (forfølger dette spor). Hvordan
benytter du pausen til at decentrere dig for en stund, for at sætte
din medarbejder eller andre samarbejdspartnere på deres eget
spor igen.
Underviser: Kis Østergaard,
Pædagogisk konsulent, Certificeret Systemisk og Narrativ
Supervisor, Resurseportalen.dk

11.30

Informationer fra FKF ved Jette Vibe Filbert og Hans Jørgen
Hansen. Bl.a.


12.00

FKF er nu blevet medlem af DLO. Hvad betyder det for
medlemsskolernes daginstitutioner og hvordan
servicerer vi de selvstændige daginstitutioner?

Frokost og derefter afrejse

Praktiske oplysninger:
Pris: 3000 kr. pr. deltager. Der sendes faktura efter kurset.
Tilmelding
På e-mail: fkf@kristne-friskoler.dk
Tilmeldingsfrist: 6. januar 2017
Arrangør: Foreningen af Kristne Friskoler, Bytorvet 7, 1.th. 8722 Hedensted
Oplysninger v. tilmelding:


Skole/børnehave/vuggestue



Navn



Mail-adresse



Evt. bemærkninger fx diabetiker/vegetar

_____________________________________________________________________

Velkommen på kursus!

