Temadag for Ledere
Fredag den 26. november 2021
Kl. 09:00 - 15:00

På Scandic, Kokhom 2 , Kolding

Ledersektionerne i henholdsvis kreds Sydjylland og kreds Lillebælt vil hermed
invitere til en lederfaglig temadag, med Professor Kurt Klaudi Klausen om decentral offentlig lederskab, og Juridisk konsulent, Troels Pedersen om ansættelsesret.
Temadagen er for Ledere, medlem af Socialpædagogerne Sydjylland eller Lillebælt

Dagens program:
09:00 - 09:15

Velkomst

09:15 - 10:45

Oplæg om decentralt offentligt lederskab ved
Kurt Klaudi Klausen
Budskabet i bogen og i hans oplæg er, at der de seneste årtier har været for meget
central styring, og at vi har brug for decentralisering og moralsk lederskab. Hvis de
decentrale ledere skal kunne manøvrere mellem divergerende styringsparadigmer,
må de dels evne at afkode situationen, dels evne at give den mening. En forudsætning herfor er erfaring, viden og dannelse, og det afgørende for at kunne praktisere
moralsk lederskab er, at der tales til både hjernen og hjertet. Den der taler til følelserne taler til sjælen og nærer håbet om og troen på en bedre fremtid.
Iflg. Klaudi har vi i en hæsblæsende reformtid mere end nogensinde brug for at få
sjælen med og for at tro på, at ledelse kan gøre en forskel og være med til at skabe
det gode samfund.

11:00 - 12:30

Oplæg om Lederens rolle ved afskedigelser og øvrige sanktioner ved
Troels Pedersen
Ofte forventes det, at lederen kan agere i det juridiske felt omkring ansættelsesvilkår – med oplægget ønsker vi at understøtte ledernes behov for vejledning i denne
type af sager. Oplægget skal ses som Socialpædagogernes anbefaling til retningslinjer i forbindelse med afskedigelser og andre sanktioner overfor personalet. Oplægget skal ses, som et redskab lederen kan anvende, når de skal forberede sig på at
gennemføre en afskedigelse eller andre sanktioner overfor personalet.
Egentlig forpligtende rådgiver og bistand i forbindelse med personalesager skal
indhentes hos forvaltning eller bestyrelse.

12:30 - 13:15

Frokost

13:15 -

Forsættelse af oplæg om lederens rolle og mulighed for spørgsmål

Senest 15:00

Farvel og tak

Kurt Klaudi Klausen er professor i
offentlig organisation og ledelse,
ved Institut for Statskundskab, på
SDU. Han har udviklet og ledet en
række diplom og masteruddannelser
møntet på offentlige ledere og senest udgivet bogen Verden vendt på
hovedet. Decentralt offentligt lederskab, som bygger på en række undersøgelser i kommunerne.

Tilmelding senest den 15. november
2021 på din egen kreds’s hjemmeside

Troels Pedersen, Juridisk konsulent ved
Socialpædagogernes Landsforbund

