
LEDERTRÆF 2021: 
Hjerne, hjerte, poesi og musik   
30. september - 1. oktober, Sinatur Gl. Avernæs, ved Helnæs, Fyn 

Fra solo til 
samspil  
- en guide 
til mere 
musikalsk 
ledelse 
Peter Vuust

PROGRAM PÅ BAGSIDE

Pissedårlig ledelse   
- om selvindsigt, 
mod og ydmyghed  
Karsten Mellon

Roman-koncert  
med Katrine Muff og Stine 
Pilgaard



 
TORSDAG 30. SEPTEMBER

13.00 Ankomst og indkvartering

13.50  Velkomst

14.00 Pissedårlig ledelse - om selvindsigt, mod og ydmyghed
-15.30 Alle har oplevet pissedårlig ledelse. Men skal vi tale om det? Ja, foreslår Karsten Mellon.  
	 For	det	taler	nemlig	ind	i	spørgsmålet	om	hvad	der	er	pissedårlig	ledelse	og	som	kan	føre	til			
 svaret på hvad vi mener, der er god ledelse.  

	 Ledelsesforskning	peger	på,	at	det	ikke	står	så	godt	til	med	lederes	selvindsigt,	for	der	er		  
 meget man kan blive klogere på og mange man kan lære af. Karsten peger på to områder,   
 som ledere kan undersøge kvaliteten af i eget lederskab: Det gælder mod i ledelse og yd-   
 myghed i ledelse.  

		 Karsten	Mellon	er	ph.d.,	cand.mag.	i	pædagogik	og	master	i	organisationspsykologi.	Ledelses-	
  forsker. Eksternt lektor i ledelse ved Syddansk Universitet. Underviser på diplom- og master-  
	 uddannelser.	Han	har	erfaring	med	skoleverdenen,	og	skriver	om	skoleledelse.	Han	er	forfatter		
	 til	bøgerne:	Ydmyghed	i	ledelse	(2021),	God	ledelse	(2021)	og	Mod	i	ledelse	(2020).	

15.30	 Kaffepause

16.00	 Fra	solo	til	samspil	-	en	hjerneforskers	guide	til	mere	musikalsk	ledelse
-17.30 Hjerneforsker	og	jazzbassist	Peter	Vuust	inspirerer	alle	ledere	til	at	bruge	musik	i	deres	arbejde.	
 Med afsæt i den nyeste viden om, hvordan hjernen fungerer, samt i Peter Vuusts egne erfaring-   
 er dels som komponist og musiker, dels som leder, fortæller han, hvordan man skaber det   
 groove, der gør, at medarbejderne vil elske at gå på arbejde, brænde for det, de laver, og hvor-  
	 dan	man	kan	få	hele	arbejdspladsen	til	at	spille	sammen.	

 Peter Vuust er hjerneforsker, jazzbassist og leder af Center for Music in the Brain med 30-40   
 forskere. Han er Danmarks førende ekspert inden for feltet musik og hjerne. Derudover leder  
	 han	også	sit	eget	jazzorkester,	og	han	har	medvirket	på	mere	end	100	plader.	

	 Walk	&	talk	ud	fra	eftermiddagens	indlæg

19.00	 Festmiddag	&	aftenhygge

PROGRAM 

Hjerne, hjerte, poesi og musik
 
Det	smukke	Gammel	Avernæs	danner	rammen	om		to	dage	med	masser	af	inspiration	til	at	lede	fri	skole	og	
dagtilbud. 

Vi starter med ‘pissedårlig’ ledelse for at søge svar på, hvad god ledelse er. Kræver det mod, ydmyghed eller 
måske noget helt andet? 

Derfra	videre	til	hjerneforskning	og	input	fra	forskningscenteret	‘Music	in	the	brain’,	der	beskriver	god	ledelse	
som noget, der kræver musikalitet og nærvær. 

Sidst	tager	vi	dig	med	ind	i	det	rum,	hvor	ord	og	toner	bliver	til.	Og	selve	inspirationen	til	at	komponere	og	
skrive er på spil i romankoncerten ‘De korte sætningers land’, der også byder på fællessang fra den pris-
belønnede roman ”Meter i sekundet”. 

Vel	mødt	til	ledertræf	2021 
Peter Mondrup 



 
FREDAG	1.	OKTOBER

07.30 Morgenmad   
08.30	 Morgenvandring	for	de	friske

09.00	 Romankoncert	-	De	korte	sætningers	land	
-10.30 Med	albummet	‘De	korte	sætningers	land’	har	Katrine	Muff	sat	musik	til	sangene	fra	Stine	 
 Pilgaards roman ‘Meter i Sekundet’, hvoraf to sange også indgår i den nye udgave af Højskole- 
 sangbogen.  

	 Den	5.	oktober	2021	udkommer	bogen	og	albummet	‘De	korte	sætningers	land’	på	forlaget	 
	 Gutkind.	Stine	Pilgaard	og	Katrine	Muff	fortæller	om	arbejdet	med	henholdsvis	at	skrive	sang- 
	 teksterne	og	sætte	musik	til.	

	 Ord,	toner,	lyrik	og	musikalitet	bliver	nærværende	når	Katrine	og	Stine	sammen	indtager	scenen	i		
	 en	romankoncert,	der	tager	tilhørerne	med	til	de	korte	sætningers	land.	
	 Ved	forfatter	Stine	Pilgaard,	modtager	af	De	gyldne	Laurbær	for	‘Meter	i	Sekundet’	og	kom-			
		 ponist,	musiker	og	højskolelærer	Katrine	Muff.

10.30	 Pause

11.00	 Pejlemærker	til	foreningens	arbejde	 
 Mød	bestyrelsen	og	giv	dine	input	til	foreningens	arbejde.	
	 Ved	Peter	Bendix	Pedersen,	formand	for	FRISKOLERNE	m.fl. 
12.00	 Frokost	og	afrejse

LEDERTRÆF 2021 
FRISKOLERNEs ledertræf laves i samarbejde med skoleledere fra 
foreningens medlemsskoler.
 
I år holdes ledertræffet på Gl. Avernæs Sinatur Hotel og Konfer-
ence nær Helnæs på Vestfyn. 
 
Pris: 2.895 kr.
 
Tilmelding på www.friskolerne.link/ledertraef2021


