
Afholdes d. 26.-28. april på Hindsgavl Slot
Tilmelding via e-mail: tilmeld_lederkonference@aroskurser.dk
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”Hvis du kun deltager på ét arrangement for ledere i hele 2017, vil jeg varmt anbefale dig, 
at det bliver LederKonferencen 2017. Vi har sammensat et stærkt program, der giver dig 

masser af sparring, inspiration og konkret ny viden, der hjælper dig til at udføre dit 
ledelsesarbejde endnu bedre.”

- Formand Rud Nielsen, Frie Skolers Ledere.



Onsdag d. 26. april, kl. 18-19.30: Ankomst, check-in og let buffet.

Onsdag d. 26. april, kl. 19.30-21: ”Tør du (helt ærligt) at tage fejl som leder?” 
Ved tv-værten Mikael Bertelsen.

Torsdag d. 27. april, kl. 9-12: ”Conversational Intelligence: skab ledelsesresultater med hjerneforskning” 
Ved ledelseskonsulent Tina Gaarn Christensen

Torsdag d. 27. april, kl. 12-14: Frokost og telefontid (eller gåtur/middagslur).

Torsdag d. 27. april, kl. 13: ”Løb en tur med formanden”. Rud Nielsen løber 5 km langs Lillebælt. 
Skal du med?

Torsdag d. 27. april, kl. 14-16: ”Nudging – et ledelsesredskab til adfærdsændring”
Ved adfærdsforsker Mia Simone Malthesen

Torsdag d. 27. april, kl. 16-18: ”Værdibaseret skoleledelse” 
Ved ledelsesrådgiver Mie Krog

Torsdag d. 27. april, kl. 19.30-? Slotsmiddag og musikalsk underholdning.

Fredag d. 28. april, kl. 9-10: ”Hvorfor alt, hvad vi ved om motivation, er helt forkert” 
Ved direktør Sally Khallash

Fredag d. 28. april, kl. 10-12: Generalforsamling.

Fredag d. 28. april, kl. 12-13: Frokost og afsked.
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Anders, Århus Privatskole: “Fremragende.”

Birgitte, Laursens Realskole: “Fantastisk konference. Superdejligt mad, søde mennesker og et vidunderligt 
sted.”

Martin, Svenstrup Efterskole: “Velplanlagt og velgennemført forløb med kvalitet hele vejen igennem.”

Susanne, Randers Realskole: “God struktur, meget forskellige indlæg og højt tempo.”

Inge, Brovandeskolen: “Fagligt og socialt givende – i skønne rammer!”

Anders, Høng Privatskole: “Inspirerende ophold, fremragende oplægsholdere med stor professionalisme. 
Tilbage på egen skole som en bedre leder.”

Søren, Eriksminde Efterskole: “Meget veltilrettelagt med et rigtig godt ledelsesfagligt indhold.”

Helle, Ringsted Ny Friskole: “Et par gode dage, hvor der er mulighed for at hæve sig lidt op over hverdagen og 
lade sig forkæle med gode mennesker, omgivelser og forplejning”.

René, Kalundborg Friskole: “Skuden er blevet vendt – godt koncept.”

Kate, Kochs Skole: “Udbytterigt – at møde andre ledere fra frie skoler, at have tid sammen med egen 
ledergruppe samt at gå meta på skoleleder-opgaven.”

Karsten, Sorø Gymnastikefterskole: “Mange gode foredrag og indslag, som affødte ideer og grund til 
eftertanke.”
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Et lille udpluk af udtalelserne fra LederKonferencen 2016:



Faktisk kan det siges helt enkelt: Hvis vi ikke var 100 % sikre på, at vi kan tilbyde dig 
noget, der virkelig rykker dit lederskab og samtidig give dig en rigtig god oplevelse, ville vi 
ikke afholde LederKonferencen 2017! Foreningen er der for dig! Og ja, det er en kliché. 
Men klichéer udspringer af sandheder. Og sandheden er, at vi stræber mod at give dig 
præcis det, der får dig til at yde det bedste og mest meningsfulde ledelsesarbejde.

Udover alle oplæg og workshops, har du desuden andre muligheder for at gå klogere 
hjem. Du får nemlig masser af tid til at vende problemstillinger, diskutere muligheder og 
sparre med alle dine yderst kompetente lederkolleger fra de frie skoler i Danmark.
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Prisen for hele LederKonferencen 2017, der afholdes d. 26.-28. april, 
er kun 5.975 kr. inkl. moms. 

Med denne pris får du:

– To overnatninger (med eget værelse) på fantastiske Hindsgavl Slot
– Fuldt program med fem inspirerende oplægsholdere og undervisere
– Suveræn slotsforplejning under opholdet
– Festaften d. 27. april med musikalsk underholdning
– Masser af sparring med yderst kompetente lederkolleger.
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Send en e-mail til adressen nedenfor og tilmeld dig (og dine 
lederkolleger) med det samme! Så er du sikker på at få en plads på 
LederKonferencen 2017.

tilmeld_lederkonferencen@aroskurser.dk

Selve tilmeldingen, faktureringen m.v. administreres af vores nære 
samarbejdspartner Aros Business Academy. 
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