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LEDERTRÆF FOR  
DAGTILBUD- OG SFO-LEDERE
Retorisk ledelse og intern kommunikation
19.-20. april 2022, Hotel Svendborg 

DAG 1 
Personaleledelse  
- bedre relationer  

og færre konflikter   

PROGRAM PÅ BAGSIDE

DAG 2 
Lederen som  
kommunikator



Tirsdag den 19. april
fra 08.30 Morgenbrød og kaffe  
09.30 Velkomst og præsentation af program  
10.00 Personaleledelse - bedre relationer og færre konflikter   
 Som leder kender du sikkert til, at relationen til en medarbejder nogle gange kan   
   være en udfordring. Og i værste fald kan det føre til konflikter, der også påvirker  
 rest en af personalet.   
 I denne workshop får du redskaber til, hvordan du kan styrke din personale-
  ledelse ved at anvende retorisk rolletænkning. Du får også inspiration til,  
 hvordan man får mere ud af personalemøder, MUS-samtaler og andre medarbejder- 
 samtaler.   
 Du lærer bl.a:
 - Hvordan du laver en analyse af dit team ved hjælp af typologi
 - Hvordan du styrker din kommunikation med forskellige typer i dit team. 
 - Hvordan du kan blive en bedre sparringspartner for dine medarbejdere. 
 - Hvordan du kan styrke team-samarbejdet hos dit personale.   
 Workshoppen er bygget op med en blanding af oplæg, øvelser og personlig sparring.  
 Så du får ikke kun viden, men også praktiske ledelsesredskaber med hjem.    
 Underviser Michael Lykke har næsten 20 års erfaring som pædagogisk konsulent.   
 Han rådgiver især ledere inden for børne, unge og uddannelsesområdet.   
12.30-13.30 Frokost  
13.30-16.00 Workshop - fortsat  
15.00 Kaffepause   
16.15 Gastronomisk Rally i Svendborg by
 I små hold skal I ud i Svendborgs hyggelige gader og måske besøge en vinstue,   
 smage portvin i Marthastuen på Børsen eller oste i Borgerforeningen. Hvert sted er   
 der quizspørgsmål, og vinderholdet kåres under middagen på hotellet om aftenen.  
  (Ruten er på ca. 2,5 km. med max. 5 minutters gang mellem stoppene.)  
19.00 Middag  
20.30 Dagens vinderhold, netværk og hygge

Onsdag den 20. april
06.30-08.00 Gratis morgensvømning i nabo-svømmehallen (Spørg i receptionen)  
07.30-08.30 Morgenmad - udtjekning inden kl. 8.30  
08.30-08.45 Morgensang  

fortsættes...



program - fortsat   
08.30 Lederen som kommunikator
 På denne workshop får du skærpet blikket for kommunikationens betydning i dit  
 arbejde som leder i dagtilbud eller SFO. Gennem oplæg og øvelser bliver du mere  
 bevidst om forholdet mellem relation og indhold i kommunikationen med dine  
 medarbejdere.   
 I det daglige arbejde er I afhængige af hinanden og kan risikere at bruge både tid  
 og kræfter på dumme misforståelser. Som leder har du et stort ansvar for at være  
 med til at sætte barren højt i forhold til jeres interne kommunikation.  
 I workshoppen vil du blive præsenteret for en række samtaleværktøjer så som aktiv  
 lytning, spejling og brug af forskellige spørgsmålstyper inspireret af Karl Tomm. 
 Workshoppen vil veksle mellem oplæg, dialog og små øvelser. 
 
 Underviser er Bodil Fjordside Pagh, der har mange års erfaring som underviser på  
 pædagoguddannelsen. Bodil har desuden et indgående kendskab til praksis på  
 friskoler og i dagtilbud.  
09.30 Pause  
10.00 Lederen som kommunikator - fortsat  
12.30 Frokost og afrejse

Om ledertræf for dagtilbud og sfo
‘FRISKOLERNEs ledertræf for dagtilbud og sfo’ er målrettet ledere i dagtilbud og sfo’er tilknyttet en medlemsskole. 
Formålet med ledertræffet er at samle ledere fra dagtilbud og sfo’ fra medlemsskoler fra hele landet og dermed styrke både det en-
kelte dagtilbud/sfo og netværket mellem de enkelte medlemsskoler.   
På ledertræffet får du faglige input og inspiration, samtidig med, at der er rig lejlighed til samtale og videndeling med andre ledere 
fra hele landet.   
Ledertræffet er arrangeret af frivillige ledere fra medlemsskolers dagtilbud og sfo’er i samarbejde med Friskolernes Hus.   
 
Praktisk 
Dato: 19. april 2022 kl. (8.30) 9.30 - 20. april kl. ca. 13.30. 
Sted: Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg. 
Pris: 2.850 kr. inkl. Gastronomisk Rally og overnatning på enkeltværelse.
 


