
   

KURSUS               FOR NYE LEDERE I UNGDOMSSKOLEN 

24. – 25. SEPTEMBER 2015 

Sted:  Hotel Pejsegården, Søndergade 112, 8740 Brædstrup 

Medlemspris:  2.995 kr. (for kursus #1) 

Tilmelding til kursus #1: Senest den 2. september 2015 på mail til lu@lus.dk  

Målgruppe:  

Nye ledere i ungdomsskolen (inspektører, viceinspektører og afdelingsledere) med 0 – 3 års erfaring 

i stillingen. 

Formål:  

Kurset er tænkt som en praktisk indføring i jobbet som leder i ungdomsskolen. Kurset vil således 

lægge vægt på videndeling og åbne drøftelser om alle relevante forhold, der vedrører din nye rolle 

som leder i ungdomsskolen. Samtidig får du en unik mulighed for at skabe netværk til andre nye 

ledere i landets ungdomsskoler.  

Kursus #1 følges op af et kursus #2, der holdes den 4.- 5. februar 2016. 

Byder velkommen 

Velkomst og præsentation af kurset og kursusdeltagere ved kursusleder, ungdomsskoleinspektør 

Max Melchior  

Ungdomsskolens love og regler ved cand. jur. Bo Dyregaard 

 lederen i den kommunale struktur 

 kompetencefordeling i ungdomsskolen 

 forvaltningsretlige regler 

 offentligt ansattes ytringsfrihed 

Frokost 

Ungdomsskolens love og regler fortsat 

Pause 

Ungdomsskolens indhold, ledelse og administration ved Max Melchior 

 ungdomsskolen skal og kan 

 bestyrelsesmøder, administration, økonomistyring, afdelingsledelse mv. 

 løbende krav og forventninger fra ungdomsskolens mange interessenter, herunder 

   brugere, forældre, politikere, forvaltning og medarbejdere  

                  

 

10.00 

14.00 

13.00 

10.30 

12.00 

24. september 

14.30 
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Pause 

Nyansatte lederes primære udfordringer ved ungdomsskoleinspektør Thomas N. Feldborg Bruun 

 leder og hva’ så? 

 lederen som rollemodel 

 samarbejde i lederteamet 

Middag  

 

16.30 

17.00 

19.00 

10.00 

25. september 

09.00 

 

Ungdomsskolens opgaver i fremtiden ved formand for LU, ungdomsskoleinspektør Jørn Hansen 

 i hvilke retninger blæser de politiske vinde? 

Beretningen fra din egen virkelighed 

Etablering af netværk 

Ønsker til indhold på kursus for nye ledere #2, der holdes den 4. – 5. februar 2016 

Afslutning og evaluering 

 

 

11.00 

11.30 

Ret til ændringer forbeholdes 
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