
Den 1. og 2. november 2018 Vingstedcentret  

 

Fredag den 2. november  
 
Fra kl. 7.30 Morgenmad     
    
9.00  - 9.10   Morgensang  
 

9.10 - 12.00  Pædagogisk dialogforum. Pædagogisk meningsfuld forskning og udvikling  – at 

   beskytte god skole- og uddannelsespraksis for unge med særlige behov gennem  
   pædagogisk udvikling 
 

 Dialog med konferencedeltagerne v. Leo Kommischke Konnerup 
 

 Gennem mere end 10 år har en række skoler og uddannelsessteder i Ligeværd arbejdet sammen 
med afdelingen for forskning og udvikling ved UC Syd med henblik på at undersøge og beskrive, 
udvikle og formidle god skole- og uddannelsespraksis for unge med særlige behov. Seneste 
eksempel er Leo Komischke-Konnerups ph.d.-afhandling ”Gentagelsens Pædagogik”, som er 
udviklet og finansieret i samarbejde med 30 frie skoler og uddannelsessteder i Ligeværd. Med 
udgangspunkt i erfaringerne fra dette forsknings- og udviklingssamarbejde mellem skoler og 
uddannelsessteder og UC Syd vil Leo Komischke-Konnerup lægge op til en samtale om 
betydningen og behovet for en pædagogisk meningsfuld forskning og udvikling – ikke mindst 
når det drejer sig om den pædagogiske praksis som er udviklet gennem mange år på skoler og 
uddannelsessteder i Ligeværd.  

 
12.00 - 12.15  Afrunding på konferencedagene 
 
12.15    Udlevering af sandwich. 

Kom godt hjem! 
 
 

      Tak for denne gang! 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Sådan finder du vej:  www.vingsted.dk/kontakt/find-os.aspx  
 

Vingstedcentret     
Vingsted Skovvej 2  
7182 Bredsten     

Tlf.: 75 86 55 33     

Ledelse og samarbejde 

 

 
Ligeværd - Fagligt Forum 

 

Årskonference 2018 
 



Torsdag den 1. november 
 
9.00 – 9.30  Ankomst m. kaffe/the, brød og frisk frugt 
 
9.30 – 10.00  Velkomst v. Ligeværd - Fagligt Forums bestyrelsesformand Claus Tobler. 

 
Morgensang 

 
10.00  – 10.30 God ledelse i værdibårne organisationer 
 

 Hvad er på spil, når vi bedriver ledelse i organisationer, hvor samarbejde og relationel 
koordinering er afgørende for kvaliteten af opgaveløsningen. Hvad er klog ledelse og hvordan 
udvikles evnen til at skabe følgeskab til dygtige medarbejdere. Det handler om at sætte kursen 
og forme strategien, og arbejde med at udvikle strategisk kompetence hos alle i organisationen. 
Om at gå fra kompetenceprofiler til at være kompetent. Fra papir til praksis og fra beskrivelser 
til værdiskabende handlinger. 
 
Jørgen Gjengedal Madsen, Partner og Chefkonsulent i konsulenthuset MacMann Berg  
 

TEMA: Sammenhængende indsatser 
 

10.30 – 10.45  Hvis vi skal skabe udvikling for unge med særlige behov er det nødvendigt at vi tænker i  
   sammenhæng i indsatserne. Men hvad sker der for den unge, når sammenhængen mangler? 
   Hvordan opleves det, når der er helhed i den måde vi møder den unge? Og hvordan opleves 
   det, når sammenhængen mangler? 

 
Vi har bedt Silas Scholdan Jespersgaard og Bjarne Dahl Pedersen fortælle, hvordan gode 
sammenhængende indsatser og manglen på dem opleves på egen krop. 

 
10.45-11.05  Kaffepause 
 
11.05 – 11.50  Sammenhængende indsatser kræver lovgivning og politisk fokus.  
   Vi har bedt tre politikere fra hvert sit politikområde sige lidt om, hvordan de ser   
   muligheder og udfordringer i forhold til at skabe sammenhængende indsatser for unge med 
   særlige behov. 
 

Torsten Gejl (AL) uddannelsesområdet  
Camilla Fabricius (S), Socialområdet 
Anni Mathiesen (V), beskæftigelsesområdet. 

 
 
11.50-12.30  Afsluttende paneldebat 

 
Vi stiller spørgsmålene: 
Hvilken rolle spiller undervisning for unges muligheder for at deltage ligeværdigt i samfundet? 
Hvordan kan sociallovgivning og socialpolitik spille en endnu stærkere rolle i at skabe livskvalitet 
og udfoldelsesmuligheder for unge med særlige behov? Hvilke typer af samarbejder skal vi 
skabe og styrke, for at løfte beskæftigelsesgraden blandt denne gruppe unge? 
 
Paneldeltagere: Torsten Gejl, Camilla Fabricius, Anni Mathiesen, beskæftigelsesfaglig konsulent 
Marianne Saxtoft, formand for Ligeværd Fagligt Forum, direktør Claus Tobler, 
Moderator Esben Kullberg 

 
12.30-13.15  Frokost 
 
 
 

 
 

Workshops! 
Ved tilmelding; husk at oplyse hvilken workshop, du ønsker at deltage i! 
 
 Midtvejs i workshop-programmet, ca. 15.00—15.30, er der mulighed for at forsyne sig med  
 kaffe/the, isvand, kage, sunde snacks og frisk frugt! 
  
   

1. Faglige netværk. Fagligt samarbejde på tværs af institutionerne. 
 
Hvordan kan vi styrke faglighed og kvalitet gennem netværk og samarbejde. Ligeværd har Startet 
en række faglige netværk for medarbejdere på skoler, uddannelsessteder og socialøkonomiske 
virksomheder. Netværkene præsenterer deres tanker om mulighederne i det faglige 
netværksarbejde. 
Grupperne starter samlet og arbejder videre i de respektive netværksgrupper. Det er ikke en 
forudsætning at man er tilmeldt et fagligt netværk forud for konferencen. 

• Boundervisere 

• Værkstedslærere 

• Digitale undervisning 
 

    
2. Det personlige lederskab der skaber kvalitet 
 
Refleksiv og fokuseret ledelse understøtter hensigtsmæssige handlinger, fremmer ambitioner og 
mål, mere end på rigid fastholdelse af normer og ’plejer’ Kunsten af vælge sig selv som leder 
sætte retning og skabe følgeskab. At sætte kursen og forme strategien, og arbejde med at udvikle 
strategisk kompetencer. At holde opmærksomheden på menings- og effektskabelse i måden der 
samarbejdes på og på at samarbejde om måden at samarbejde på hos alle i organisationen. 
 
 
3. Projekt ViVirk´R en samarbejdsmodel for helhedsorienteret ungepraksis udviklet gennem tæt 
samspil og dialog  

    
Helhedsorienteret ungepraksis kræver tæt samspil og dialog mellem den unge, uddannelses- 

   stedets faglærer og ungekoordinator, den koordinerende sagsbehandler  (med kompetencer til at 
   iværksætte tværgående lovmæssige tilbud), den unges netværk  og den konkrete virksomhed i  
   den unges forløb. Hvordan skaber vi rammer for udvikling af fælles fodslaw for handlinger,  
   metoder og mål. Plus en tilgængelig,  handlingsorienteret, tæt og opsøgende kontakt til/fra den  
   unge i overensstemmelse med udvikling i den unges forløb. 

 
         
16.00 – 18.00  Ordinær generalforsamling i Ligeværd—Fagligt Forum  
     
19.00 – 20.30  Middag 
 
20.30 -  Aftenkaffe, socialt samvær – baren er åben! 


