LEDERIET 2020
LEDERE AF AFSTANDSDANS, SMITTE OG SMITTERISIKO

– skolen og ledelse i en coronatid
Torsdag den 26. november, 13.00 – 16.00 i virtuelt mødeforum
Ved dette års udgave af Lederiet skal vi se nærmere på og samle op på de udfordringer – nye
spørgsmål og forventninger og blikke – den daglige ledelse på lilleskolerne aktuelt står overfor.
Hvad har I ledere gjort jer af erfaringer indtil nu – ift. de interne relationer og positioner på skolen
(bestyrelse, ansatte, forældre – og børn), hvordan har I etableret og hvordan holder I fast i
strukturer, værdier og fundament. Og hvordan passer I på jer selv, så både I og skolen står der,
når corona-epidemien engang løsner/slipper sit tag.
Vi kan ikke mødes som vi plejer. Vi kan ikke gøre som vi plejer. Vi ser på hinanden og bliver set på
med nye øjne; som borgere, ansatte, ledere – og skole. Vi skal leve op til – og leve med –
retningslinjer bestemt af andre; og på skolen ’påhviler det ledelsen’ og er det ’ledelsens ansvar’.
På samme tid som corona-epidemien har introduceret nye og ændrede samværs- og
praksisformer – en ny og/eller forstærket ’profylaktisk fornuft’ med sundhed, sikkerhed og risiko
som sine omdrejningspunkter – har den også givet brændstof til eftertænksomhed over
pædagogik og opdragelse: hvorfor er det egentlig at vi laver og holder skole? Hvad er det for et
mellemværende mellem barn og voksen og samfund, hvad er det for en pædagogisk fornuft, som
vi står på og står for?
Til årets udgave af Lederiet skal vi netop arbejde ind i hvordan vi får balanceret at lave ’vores’
skole, samtidig med at vi skal leve op til myndighedernes retningslinjer og restriktioner? Via
oplæg fra antropologiens og idehistoriens verden samt indlæg fra vores egen og helt nære
verden skal vi diskutere og få perspektiver på og redskaber sådan, at vi ikke bare kan være i, men
også komme godt igennem, ud af og på den anden side af den aktuelle corona-epidemi.
Med sit fokus og vinkling er Lederiet i år for lederne. Det er også, grundet situationen med
corona-epidemien, omlagt til et virtuelt mødeforum – med et set up der passer hertil.
Det er gratis at deltage, men vi ser gerne at I tilmelder jer.
Se program + info på den følgende side.
Vi glæder os til at se jer.
Lilleskolernes Sammenslutning
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PROGRAM – TORSDAG DEN 26. NOVEMBER:
13.00-13.15:

Velkommen og introduktion til årets tema
v. Sune Jon Hansen, Sekretariatsleder – LS

13.15-13.45:

Det sociale eksperiment 2020
– om nye adfærds- og samværsformer og kollektiv skyld
v. antropolog Karen Lisa Salamon

13.45-14.20:

Om den pædagogiske og den profylaktiske fornuft
- idehistoriske perspektiver på epidemi, subjekt og det
pædagogiske mellemværende
v. Frank Juul Agerholm, lektor, VIA

14.20-14.35:

Pause

14.35-15.15:

Ledelse i en corona-tid - workshop
De største udfordringer, de vigtigste erfaringer og
væsentligste greb
• Pædagogik
• Kommunikation
• Ledelse

15.15-15.45:

Opsamling:
Hvad kigger vi ind i og hvordan holder vi fast i skolen

15.45-16.00:

Orientering fra sekretariatet og tak for i år

PRAKTISK INFO
PRIS
Gratis
TILMELDING
Senest tirsdag den 24. november.
DELTAGELSE
Vi sender link til konferencen ud onsdag den 25. november.
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