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Årsmødekursus 2017 

Kl. 19.30

            

Kl. 12.00 Ankomst og frokost  

 

Onsdag den 22. marts  

Middag 

Kl. 17.15 – 18.40 

Kl. 15.45 – 17.15 

Kl. 13.30 – 15.15 

Kl. 15.15 Kaffepause 

 

Kl. 13.15 Velkomst og præsentation af årsmødekurset 

 Tina Øllgaard Bentzen 

Tillidsbaseret styring og ledelse 

Tina Øllgaard Bentzen har for nylig forsvaret sin afhandling om 

tillidsbaseret styring og ledelse i offentlige organisationer, som tager afsæt 

i Københavns Kommunes tillidsreform. Hun lægger op til debat om, 

hvordan man kan designe og implementere mere samskabt styring, hvor 

forskellige aktører aktivt bliver involveret og får ejerskab til styringen. 

Oplægget sætter bl.a. fokus på:     

- Hvad er tillid og hvilken værdi skaber det? 

- Hvorfor er der brug for mere tillid nu i det offentlige?  

- Hvordan spiller tillid og kontrol sammen? Modstandere eller  

  samarbejdspartnere?  

- Hvad er tillidsbaseret styring i praksis?  

- Hvordan kan man arbejde med at samskabe styring?  

- Hvilke barrierer kan opstå i springet mod mere tillid?  

- Hvilke rolleforandringer kræver det af politikere, djøfere, ledere,  

  tillidsrepræsentanter og med-repræsentanter  - og ikke mindst  

  medarbejderne? 

- Fem misforståelser om tillid: Når tillidsbegrebet spænder ben for sig selv.  

Kronik i Politiken 8. januar 2017: Vejen til ny styring i den offentlige 

sektor 

 

Jesper Bove-Nielsen, forfatter, rådgiver og forlagsdirektør   

Deleøkonomi og disruption 

Jesper Bove-Nielsen har bl.a. skrevet bogen ”Den nye deleøkonomi”.  

Står i spidsen for REMA1000’s nye satsning Vigo, som vil kombinere 

dagligvarer, nethandel og deleøkonomi. Link 

 

Arne Eggert, udviklingsdirektør, KL  

KL’s krav og ønsker til skole- og uddannelsesområdet i fremtiden 

– herunder den kommunale ungdomsskoles rolle og opgaver 

 

Artikel i Danske Kommuner no. 28 2016: KL opruster på skole og 

uddannelse  

Tina Øllgaard Bentzen 

Ph.d. i tillidsbaseret styring 

og ledelse, cand.mag. i 

kommunikation og 

psykologi. 

Tina Øllgaard Bentzen er 

forsker på Roskilde 

Universitet. Hun har med 

sin ph.d. afhandling været 

med til at udvikle svar på, 

hvordan tilliden kan få 

bedre vækstbetingelser i 

offentlige organisationer.  

Arne Eggert 

Udviklingsdirektør KL, 

cand.scient.pol. 

Jesper Bove-Nielsen 

Forfatter, rådgiver og 

forlagsdirektør. 

 

Den nye dele- 

økonomi 

https://www.lus.dk/kroniken-8-januar-2017-2-2/
https://www.lus.dk/kroniken-8-januar-2017-2-2/
https://www.fdih.dk/nyheder/2016/september/mod-en-taler-jesper-bove-nielsen
https://www.lus.dk/artikel-i-danske-kommuner-2016/
https://www.lus.dk/artikel-i-danske-kommuner-2016/
https://www.saxo.com/dk/den-nye-deleoekonomi_jesper-bove-nielsen_pdf_9788778536334
https://www.saxo.com/dk/den-nye-deleoekonomi_jesper-bove-nielsen_pdf_9788778536334


 

 

 

     

    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. Fastsættelse af kontingent på baggrund af driftsoverslag 

8. Valg 

 Valg af fornand 

På valg er: Jørn Hansen 

 Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer 

På valg er Alice Frederiksen, Max Melchior, Michel Larsen 

 Valg af 3 bestyrelsessuppleanter 

På valg er: Søren Ottosen, Niels Henriksen, Frank Oxholm Jensen 

 Valg af 2 kritiske revisorer 

På valg er: Steen Nielsen, Mikkel Holst Villadsen 

 Valg af 2 revisorsuppleanter 

På valg er: Lene Reffstrup  

9. Eventuelt 

 

 

Årsmøde 2017 

Torsdag den 23. marts 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Ret til ændringer i programmet forbeholdes 

 

Årsmødekursus 2017 

Fredag den 24. marts 

 
LU – Landsforeningen af Ungdomsskoleledere 

Borgergade 36, st.th. 

1300 København K. 

3393 2119 

lu@lus.dk 

 

Selvkontrol er nøglen til succes 

Sofie Münster. Forfatter og rådgiver vedr. børn og unges 

læring og udvikling.  

Sofie Münster har arbejdet professionelt med børn, unge og 

læring i mange år. Siden 2012 har hun arbejdet med drenge, 

som har det svært, hvor hun blandt andet skabte 

DrengeAkademiet, som er et intensivt læringsforløb, hvor 

drengene løftes fagligt med to års læring i dansk og 

matematik på kun to uger.  

Sofie Münster rådgiver kommuner, skoler og forældre om 

børn og læring. Derudover driver hun Nordic Parenting, hvor 

hendes artikler har flere end 400.000 læsere om måneden. 

Sofie Münster er forfatter til bogen “Klog er noget, man øver 

sig på” (2016), der allerede har solgt mere end 15.000 

eksemplarer. 

 

 

Kl. 9.00 – 11.00 

Sofie Münster, 

cand.scient.pol. 

Klog er noget man øver 

sig på 

https://www.saxo.com/dk/klog-er-noget-man-oever-sig-paa_sofie-munster_epub_9788740031485?gclid=CMrNgoHwy9ECFZWUGAodfZ4CxQ&gclsrc=aw.ds
https://www.saxo.com/dk/klog-er-noget-man-oever-sig-paa_sofie-munster_epub_9788740031485?gclid=CMrNgoHwy9ECFZWUGAodfZ4CxQ&gclsrc=aw.ds

