
 

Oversigt over sessioner på TR-seminar 8. til 10. marts 2017 

 

Session 1. og 2. den 8 marts kl. 13:15-14:15 og 14:30-15:30    

1.  Gymnasiefagenes nye læreplaner  
v. Benedicte Kieler, undervisningskonsulent, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Under-
visningsministeriet. Benedicte Kieler vil redegøre for Undervisningsministeriets arbejde med de 
nye læreplaner.  
 

2.   Digitaliseringens konsekvenser for samfundet og offentligt ansatte 
v. Jan Damsgaard, professor og institutleder, Institut for IT-ledelse, CBS 
Jan Damsgaard sætter fokus på de radikale ændringer af vores samfund og offentligt ansattes ar-
bejdsvilkår, som digitaliseringen i løbet af få år vil medføre.  

 
3.  Det foranderlige arbejdsliv  

v. Susanne Ekman, lektor, Institut for Mennesker og Teknologi, organisering, Etik og Social Bære-
dygtighed, RUC  
Susanne Ekman sætter fokus på konsekvenser af et foranderligt arbejdsliv og problematiserer nu-
tidens opfattelser af arbejdslivet som et personligt udviklingsprojekt, der stedse skal udfordre og 
udvikle medarbejderen. Konkret giver Ekman en række redskaber til, hvad man som medarbejder 
skal være opmærksom på, og hvordan man kan navigere i forhold til de krav, der stilles i forbin-
delse med et moderne arbejdsliv.      

 
4.  Præstationskultur og gymnasiereform  

v. Rane Willerslev, professor i social antropologi, AU 
Rane Willerslev sætter fokus på præstationskulturen både generelt i uddannelsessystemet og 
konkret i gymnasiereformen. Reformen indfører både afgangseksamen fra folkeskolen og flere 
eksamener og prøver - men også krav om mere formativ feedback og fokus på innovative kompe-
tencer. Konkret arbejder workshoppen med, hvordan præstationskulturen påvirker eleverne, læ-
ringsmiljøet og gymnasieuddannelserne.  
 

5.  Dannelse og kompetencer  
v. Michael Paulsen, lektor, Institut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU, Anders 
Schultz, leder for Global Citizenship Program, Rysensteen Gymnasium, og Steen Beck, lektor, Insti-
tut for Kulturvidenskaber, Uddannelsesvidenskab, SDU 
En debat om den nye reforms konsekvenser for almendannelsen i gymnasieuddannelserne. Hvad 
betyder det, når man fokuserer på særlige kompetencer? Er det ødelæggende for almendannel-
sen eller en nødvendig udvikling i lyset af samfundsudviklingen? Kan arbejdet med kompetencer-
ne integreres i almendannelsen? 
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Session 3 den 8. marts kl. 17:30-18:30 

6. Professionsidentitet – nutidens forestillinger om en god gymnasielærer 
v. Jan Jaap, lektor, VIA University College 
Vi ser på, hvordan den enkelte kan blive udfordret på sin professionsidentitet - og på hvordan 
man sammen kan lave professionsidentitetsarbejde. 
 

7.  Erfaringer fra andre nedskæringsramte sektorer - sundhedsvæsnets erfaringer med nedskærin-
ger 
v. John Christiansen, formand for Dansk Sygeplejeråd Region Syddanmark 
Fokus i denne workshop er andre sektorers håndtering af nedskæringer. Bl.a. har sundhedsvæse-
net oplevet 2% nedskæringer igennem en længere årrække. Der vil være mulighed for at høre, 
hvilke konsekvenser nedskæringerne har haft for personale og patienter, samt hvordan det har 
påvirket personalet at være så beskåret. 
  

8.  Robusthed – stop misbrug af begrebet 
v. Ole Fogh Kirkeby, professor, dr.phil., Institut for Ledelse, Politik og Filosofi, CBS 
Vi skal arbejde med, hvorledes begrebet operationaliseres som et kriterium blandt ledere og 
medarbejdere. Hvad sker der, når man ansætter medarbejdere ud fra et robusthedskriterium? 

 
9. Modstand mod forandring - en myte misbrugt af inkompetente ledere  

v. Christian Ørsted, ledelsesrådgiver forfatter til bogen Livsfarlig ledelse 
Der er ikke modstand mod forandring. Men der findes masser af inkompetente ledere, der bruger 
det som undskyldning, når de fejler. Det er måden, forandringer gennemføres på og måden, fag-
personer behandles på, når der træffes strategiske beslutninger, der er problemet. Få et indblik i, 
hvordan ledere tænker om forandringer, så du som TR kan blive bedre til at præge dem i en posi-
tiv retning. 

Session 4 og 5 den 9. marts kl. 09:00-10:15 og 10:45-12:00 

10. Modstand mod forandring - en myte misbrugt af inkompetente ledere  
v. Christian Ørsted, ledelsesrådgiver forfatter til bogen Livsfarlig ledelse 
Der er ikke modstand mod forandring. Men der findes masser af inkompetente ledere, der bruger 
det som undskyldning, når de fejler. Det er måden, forandringer gennemføres på og måden, fag-
personer behandles på, når der træffes strategiske beslutninger, der er problemet. Få et indblik i, 
hvordan ledere tænker om forandringer, så du som TR kan blive bedre til at præge dem i en posi-
tiv retning. 
  

11. Hvordan medinddrages medarbejdere i en nedskæringsperiode?  
v. Rektor Jens Skov og TR Claus Lykke Dagø fra Horsens Gymnasium.  
På workshoppen skal vi høre en skoles konkrete erfaringer med arbejdet med nedskæringer. 
Hvordan har skolen arbejdet med at minimere omkostningerne til bygninger og administrati-
on? Når der i sidste ende skal ses på undervisningsomkostningerne - hvordan er der så arbejdet 
med både at sikre rimelige arbejdsvilkår for de tilbageværende kolleger og sikre den bedst muli-
ge undervisning?  
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12.  Håndbog til TR om rådgivning af afskedigede medlemmer  

v. Karriererådgiver Petrine Cecilie Hahn, Magistrenes A-kasse.  
Workshoppen giver TR en grundig indføring i at rådgive og støtte afskedigede medlemmer. Der vil 
være fokus på GL's brede vifte af tilbud til medlemmerne, information om regler ift. a-kasse og 
jobcenter samt gode råd til, hvordan ledelsen inddrages i at hjælpe afskedigede lærere videre.  

 
13.  Søvnbesvær  

v. Overlæge, ph.d. og forskningskoordinator Allan Hvolby, Børne- og ungdomspsykiatrien, Esbjerg 
Allan Hvolby vil fortælle om søvn og søvnbesvær, samt hvordan skolen som organisation kan ar-
bejde med en forebyggende indsats. 
 

14.  Hvorfor er det blevet svært at håndtere kritik og spørgsmål om ytringsfrihed?  
v. Rasmus Willig, lektor, Institut for Samfundsvidenskab og Erhverv, Social Dynamics and Change, 
RUC  
Målet for denne workshop er at give TR konkret viden om offentlige ansattes ytringsfrihed i for-
hold til muligheder og begrænsninger for lærerne. 

 
15.          Nedskæringer og skoleøkonomi  

v. konsulent Anette Rachlitz, GL’s sekretariat.  
Målet med workshoppen er input til at vurdere skolens økonomiske situation og stille relevante 
spørgsmål til skolens ledelse med henblik på at få indflydelse på skolens økonomiske prioritering.  
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