
 
 
 
 
 

Kompetencesekretariatet 2016 

Invitation til konference om dialog og samarbejde på gym-
nasiale arbejdspladser. 
 

Er I interesseret i nye tanker og praktiske løsninger på udfordringer i den 
gymnasiale sektor?  

Ledere og tillidsrepræsentanter fra gymnasiale arbejdspladser inviteres til 
fælles deltagelse i konferencen:  

Innovation, udfordringer og løsninger på dialog og samarbejde i den 
gymnasiale sektor. 

 
Formålet med konferencen er at fremme videndeling på gymnasiale arbejds-
pladser om implementering af forandringer i et samspil mellem ledelsen og 
medarbejderne. De to hovedtalere, Centerleder Pia Gjellerup fra Center for 
Offentlig Innovation og Hans Hvenegaard fra Team Arbejdsliv, vil inspirere 
til at se nye muligheder og adressere nogle af de fælles udfordringer på de 
gymnasiale arbejdspladser.  
 
Under fællesoverskriften "Dialog og samarbejde på gymnasiale arbejdsplad-
ser" har ni gymnasiale arbejdspladser i samarbejde med Kompetencesekreta-
riatet arbejdet med dialog og samarbejde om kerneopgaven. Det har ført til 
forskellige bud på, hvordan gymnasiale arbejdspladser arbejder med dette 
emne. 
 
På konferencen vil der være fem forskellige arbejdsseminarer, hvor de ni 
projekter i samarbejde med facilitatorer og jer som deltagere, vil præsentere 
deres projekter, inspirere og videndele. 
 
Konferencen afholdes på:  
Vingstedcenteret i Vejle, Vingsted Skovvej 2, 7182 Bredsten,  
den 7. februar 2017 kl. 9.00 – 16.00.  
 
Deltagerkreds: 
Forventningen er, at interesserede gymnasiale arbejdspladser deltager med 
mindst én leder og én medarbejderrepræsentant. Tilmelding til konferencen 
gennemføres på følgende link inden 15.12.2016.  
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http://www.ac.dk/forhandling/stat/innovation,-udfordringer-og-loesninger-paa-dialog-og-samarbejde-i-den-gymnasiale-sektor.aspx
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Program 
 

Kl. 9.00 – 9.30 
Ankomst og registrering m. morgenbrød og kaffe/te. 
 
Kl. 9.30 – 10.00 
Velkomst ved Inge Friis Svendsen, vicedirektør i Moderniseringsstyrelsen og Lars 
Qvistgaard, formand for Akademikerne. 
 
Kl. 10.00 – 11.15 
”Hvordan kan dialog og samarbejde fremme innovativ praksis på gymnasierne?”  
Oplæg ved Pia Gjellerup, leder af Center for Offentlig Innovation. 
 
Kl. 11.15 – 12.30 
Formiddagens parallelle arbejdsseminarer, hvor I får lejlighed til at blive inspireret af 
resultaterne fra de gennemførte projekter og høre eksterne konsulenters faglige op-
læg om temaet.  
 
Der vil køre fem sideløbende arbejdsseminarer: 

1. Fælles forståelse af skolens kerneopgave og mål – fagligt oplæg ved Dennis 
Hellegaard, Læringskonsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

2. Udvikling af organisationers evne til at fremme en tillidsbaseret dialogkultur 
– faglige oplæg ved Søren Nissen og Niels Bundgaard, konsulenter i Samar-
bejdssekretariatet. 

3. Udvikling af formelle og uformelle samarbejdsformer – fagligt oplæg ved 
cand. merc., Ph.d. Helle Hedegaard Hein. 

4. Gennemskuelighed og legitimitet i de beslutninger, der træffes – fagligt op-
læg ved Karsten Brask Fischer, ekstern lektor på RUC og direktør i Impact 
Learning.  

5. En styrket feedbackkultur – fagligt oplæg ved ved Peter Holdt Christensen, 
Associate Professor på CBS.  

 
Læs mere om konferencen og arbejdsseminarerne på dette link.  
 
Kl. 12.30 – 13.30  
Frokost  
 
Kl. 13.30 – 14.45 
Eftermiddagens parallelle arbejdsseminarer, hvor I får lejlighed til at blive inspireret 
af resultaterne fra de gennemførte projekter og høre eksterne konsulenters faglige 
oplæg om temaet.  
 
Der vil køre fem sideløbende arbejdsseminarer: 

1. Fælles forståelse af skolens kerneopgave og mål – fagligt oplæg ved Dennis 
Hellegaard, Læringskonsulent, Ministeriet for Børn, Undervisning og Lige-
stilling, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet. 

http://www.kompetenceudvikling.dk/Konference-7-februar-2017
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2. Udvikling af organisationers evne til at fremme en tillidsbaseret dialogkultur 
– faglige oplæg ved Søren Nissen og Niels Bundgaard, konsulenter i Samar-
bejdssekretariatet. 

3. Udvikling af formelle og uformelle samarbejdsformer – fagligt oplæg ved 
cand. merc., Ph.d. Helle Hedegaard Hein. 

4. Gennemskuelighed og legitimitet i de beslutninger, der træffes – fagligt op-
læg ved Karsten Brask Fischer, ekstern lektor på RUC og direktør i Impact 
Learning.  

5. En styrket feedbackkultur – fagligt oplæg ved ved Peter Holdt Christensen, 
Associate Professor på CBS.  
 

Læs mere om konferencen og arbejdsseminarerne på dette link.  
 
Kl. 14.45 – 15.45 
”Arbejdsmiljø, en medspiller i forandringsprocesser?” 
Hans Hvenegaard fra TEAM-arbejdsliv samler op med indtryk fra dagen og giver en 
arbejdsmiljøvinkel til det fortsatte arbejde med dialog og samarbejde. 
 
Kl. 15.45 – 16.00  
Anette Nordstrøm, formand for GL, Carsten Eckhart Thomsen, formand for Ud-
dannelses- og Forskningsudvalget i IDA og Lene Johansen, formand for sektorud-
valget for undervisning i DJØF og Inge Friis Svendsen, vicedirektør i Modernise-
ringsstyrelsen runder dagen af med deres indtryk fra konferencens mange aktiviteter. 
 
Baggrund for konferencen: 
Ved overenskomstforhandlingerne i 2015 blev Moderniseringsstyrelsen og Akade-
mikerne enige om at afsætte midler til projektet ”Dialog og samarbejde på de gym-
nasiale arbejdspladser”. GL, IDA, DJØF, Akademikerne og Moderniseringsstyrelsen 
samt Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling, Danske Gymnasier, Danske 
Erhvervsskoler og - Gymnasier og Lederforeningen for VUC tog del i projektet, for 
at få sat fokus på udvikling af en række eksempler på god dialog og godt samarbejde, 
der kan inspirere bredt i sektoren.  
 
Ni forskellige gymnasiale arbejdspladser har som resultat deraf arbejdet med forskel-
lige projekter det seneste år, der alle har haft til formål at fremme den lokale dialog 
og samarbejdet om kerneopgaven. Resultaterne af projekterne vil blive præsenteret, 
delt og diskuteret på afslutningskonferencen den 7. februar 2017.  

http://www.kompetenceudvikling.dk/Konference-7-februar-2017

