
Tekstniveauer: 

1. For at skifte mellem de 

forskellige tekstniveauer, 

brug "Forøg list niveau"-

knappen i værktøjslinjen 

"Formatering". 

 

2. For at komme tilbage til 

tidligere niveauer, brug 

"Formindsk list niveau"-

knappen 

Tilføj hjælpelinjer: 

1. Højreklik et sted i det 

grå område rundt om 

dette dias 

2. Vælg "Gitter og 

hjælpelinjer" 

3. Vælg "Vis hjælpelinjer på 

skærm" 
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Opstart af LIP 
 

• Velkommen 

 

• Politisk fokus på styrket ledelse  

• Reformaftalen forpligter skolernes ledelse 

• Kvalitetsinitiativer der understøtter de ledelsesmæssige udfordringer 

 

• Ministeriets fokus på skolernes ledelse 

• Toplederkonferencer  

• Bestyrelseskonferencer 
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Dagens program 

Kl. 10.00 – 10.30  Velkommen til konferencen og oplæg om LIP-
 projektet  

 v. Styrelsen for Undervisning og Kvalitet 

  

Kl. 10.30 – 11.45  Oplæg: Mellemlederens udfordringer i forhold til 
 strategi og Implementering  

 v. Kurt Klaudi Klausen, Syddansk Universitet 

  

Kl. 11.45 – 12.45  Frokost 

 

Kl. 12.45 – 13.45  Oplæg: Ledelse og værdiskabelse – hvordan  
 hænger det sammen  

 v. Dorthe Pedersen, CBS 
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Dagens program 

 

Kl. 13.45 – 14.30  Oplæg: Erfaringer med ledelses- og 
 udviklingsforandring  

 v. Morten Adler Tommerup og Yago Bundgaard, 
 Langkaer Gymnasium 

 

Kl. 14.30 – 15.00  Pause med kaffe, kage og frisk frugt 

 

Kl. 15.00 – 15.45  Oplæg v. Pluss Leadership – leverandør af 
 konsulentydelser i forbindelse med LIP 

 

Kl. 15.45 – 16.00  Afrunding og tak for i dag  

 v. Styrelse for Undervisning og Kvalitet 
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