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Årsmødekursus 2014 

Kl. 19.30

 

           

Kl. 13.45

 

           

Kl. 12.00 

Kl. 13.30 

Ankomst og frokost  

 

Kaffepause  

 
Onsdag den 12. marts 

Anders Seneca 

 

Anders Seneca er 

direktør i 

Dogmekompagniet, 

foredragsholder og 

forfatter – og grund-

læggende optaget af, 

hvordan man som leder 

skaber innovation i 

organisationer, der ikke 

er innovative. Anders 

Seneca sætter stor pris 

på at udfordre ro, regler 

og regneark – og har i en 

årrække været leder i 

den offentlige sektor – 

med humøret og håbet 

intakt.   

 

Torben Wiese 

 

Torben Wiese er blandt 

Danmarks bedste 

foredragsholdere og er 

blevet valgt til den 2. 

mest motiverende fore-

dragsholder i Danmark.  

Torben, der står bag 

firmaet Habitmanager, 

har titlen af Vanebryder 

og Fiskebøjer og udby-

der en lang række 

spændende foredrag om 

at bryde vaner, skabe 

forandringer og nå de 

mål, du sætter dig. 

 

Kl. 16.15  Kend din kerneopgave som leder i en reformtid  

v/Anders Seneca 

Hvordan kan man forene offentlig ledelse med fokus på borgerens oplevelse frem 

for organisationens overlevelse? Forskelskraft, mangfoldighed og forskellighed er 

udgangspunkt og forudsætning for innovation. Det kræver andet og mere end 

faste standarder og kontrol af disse. 

Der er stor forskel på, om medarbejdere ledes som personer eller funktioner. 

Frem for at fokusere på standarder kan man med forskelskraft se og anvende 

forskellighed som styrke. Det kræver blik for individuelle kompetencer frem for 

kollektive begrænsninger. Et organisatorisk og ledelsesmæssigt fokus på forskels-

kraft skaber forudsætningerne for innovation med udgangspunkt i de eksisterende 

ressourcer. 

Velkomst og præsentation af årsmødekurset 

Hvordan løfter vi som ledere vores ungdomsskole ind i skolereform 2014, således 

at vi i det lokale fællesskab er med til at løfte den overordnede opgave om, at alle 

børn skal lære mere samtidig med, at vi fastholder en identitet som alle unges 

ungdomsskole?  

Hvordan håndterer vi den forandring, vi står midt i, så vi ikke bare lader os rive 

med, men også er med til at påvirke forandringen? 

Ledelsesteamet og de enkelte teams i ungdomsskolens virksomhed bliver meget 

vigtige omdrejningspunkter i denne øvelse. 

 

Kl. 15.45

 

           

Forandringer som vilkår – om håndtering af forandringer  

v/Torben Wiese 

 

Evnen til at være en fleksibel og omstillingsparat organisation har altid været en 

af ungdomsskolens helt særlige kendetegn og styrker. 

Hyppigheden og omfanget af forandringer er i dag større end nogensinde før – og 

det kommer aldrig til at gå så langsomt, som det gør i dag … Dette stiller 

ekstreme krav til det moderne individ og vores version 1.0 hjerne – og enhver 

virksomhed, kommune og organisation må spørge sig selv: “Klarer vi os på grund 

af forandringerne – eller på trods af forandringerne? 

 

 

          

Middag 

 

 

http://www.dogmekompagniet.dk/
http://habitmanager.com/hvem-er-habitmanager/
http://habitmanager.com/foredrag/


 

 

 

    Kl. 08.00 Morgenmad for kursusdeltagere 

    Kl. 09.00 Ankomst og leverandørudstilling 

    Kl. 10.00 Åbning af årsmøde 

Velkomst 

Årsmøde i henhold til dagsorden 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

Kl. 12.00     Frokost og leverandørudstilling 

Kl. 13.30     Årsmøde fortsat 

Kl. 15.00     Kaffe og leverandørudstilling 

Kl. 16.00     Årsmøde fortsat 

Kl. 18.00     Årsmødet forventes afsluttet 

Kl. 19.30     Festaften 

Dagsorden 

1. Valg af dirigent 

2. Vedtagelse af forretningsorden 

3. Valg af stemmetællere 

4. Bestyrelsens beretning 

5. Bestyrelsens forslag til handlingsplan 

6. Regnskab 

7. Forslag  

8. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag 

9. Valg 

  

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

 Valg af 2 kritiske revisorer  

 Valg af 2 revisorsuppleanter 

  

10. Eventuelt 

Forslag, der ønskes optaget på dagsordenen, skal være sekretariatet i hænde senest en 

måned før årsmødets afholdelse. 

 

 

Årsmøde 2014 

Torsdag den 13. marts 
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Kl. 09.00 

Har humor indflydelse på arbejdsglæden? Det får du svar på, når Rune 

Green åbner for humoristens værktøjskasse. Med enkle virkemidler, 

morsomme eksempler og en hel masse humor bliver tilhørerne bevidste 

om, at humor har en meget større betydning for arbejdsglæden, end de 

måske lige var klar over. Samtidig ligger det Rune meget på sinde at give 

enkle håndgribelige værktøjer til, hvordan tilhørerne selv kan blive bedre 

til at se humoren omkring sig, tænke kreativt og få et sjovere arbejdsliv. 

Humor står højt på listen over det, som medarbejderne sætter pris på i 

deres arbejdsmiljø. Samtidig ved vi også godt, at medarbejdere og 

ledere, som har let ved at tackle situationer med humor og selvironi, tit 

når længere end dem, som ikke kalder smilet frem. 

Siden han var ganske ung, har Rune Green været tæt på humorens 

verden. Få har, som han, været rundt om så mange facetter af humor. 

Han har skrevet, instrueret, studeret og selv stået på scenen med humor, 

siden han var 16 år. Med en evig fascination af hvordan humor kan 

bruges til formidling, kommunikation og som ”coping” mekanisme. 

Som humorist har han blandt andet arbejdet med et utal af forskellige 

stilarter og arbejdet sammen med så forskellige partnere som klassiske 

musikere, rockmusikere, reklamefolk, film- og teaterfolk samt i større og 

større udstrækning folk i erhvervslivet. 

Se mere … 

Humor og arbejdsglæde i en ungdomsskoleleders liv  

v/Rune Green 

- Humor for begyndere og letøvede 

 

Kl. 11.00        Tak for denne gang

  

 

 

Årsmødekursus 2014 

Fredag den 14. marts 

 

 

Rune Green 

Rune Green er en mor-

som og begavet 

foredragsholder, der 

bruger sin egen lune og 

skarpe humor til at 

fortælle om humor. Med 

stor selvironi, skarpe 

observationer og med 

udgangspunkt i sine 

mange års erfaring som 

humorist inspirerer han  

os på en munter og 

underholdende måde til  

at bruge mere humor i 

hverdagen. 

Rune Green er praktise-

rende humorist og har 

beskæftiget sig med 

humor på alle tænkelige 

leder og kanter. Han er 

uddannet dramaturg fra 

Århus Universitet, hvor 

han studerede og 

forskede i humor og 

komik. Humor har givet 

ham rigtig mange gode 

oplevelser, som han 

gerne vil dele med andre. 

Så derfor beskæftiger han 

sig i dag primært med at 

give mennesker praktiske 

værktøjer til at få øje på 

de sjove sider af livet. 

 

http://www.onedecision.dk/rune-green

