«Internasjonalt lederutviklingsprogram for systemledere»
Velkommen til første samling: 23. – 25. november 2021

«Leadership for System Improvement»
I samarbeid med International School Leadership (ISL), en internasjonal avdeling av Ontario
Principal Council i Toronto, Canada, har vi laget dette utviklingsprogrammet for systemledere i
kommuner, fylkeskommuner og private skole-og barnehageeiere. ISL’s program for
systemledere har tidligere vært tilpasset og gjennomført i en rekke land, deriblant Sverige,
Belgia og Skottland.
Det er en stor glede for oss å ønske velkommen til første samling 23.-25. november 2021.
Samlingen avholdes på hotellet Lily Country Club, beliggende ca. 10 km fra Oslo Lufthavn
Gardermoen, https://lilycountryclub.no/

Foto: Lily Country Club
Samlingen har som formål å gi innsikt i hva som kjennetegner vellykket systemledelse i vår
hjemlige kontekst eksemplifisert gjennom Ekspertgruppen for Skolebidrag sin sluttrapport «En
skole for vår tid». Ekspertgruppens forskningsfunn får også støtte av en nylig publisert svensk
studie. Essensen av denne forskningen danner bakteppet for den innledende delen av samlingen
og skal gjennom presentasjon og praksisrettede øvinger belyse: Hvordan leder systemledere på
skoleeiernivået de beste skolene i vår kontekst?
Med bakgrunn i ISL’s program går samlingen i dybden på viktige kjernekompetanser for
systemledere. Gjennom presentasjoner, individuelle øvinger, gruppeprosesser og felles
workshops blir tematikken ledelse og læring i høyt presterende systemer belyst sammen med
organisatoriske trekk ved effektive lokale og regionale skolesystemer. Samlingen bringer også
inn en personlig selv-evaluering som har bakgrunn i forskning på hvilke personlige ressurser
som er virksomme blant effektive systemledere. Det gir deltakerne innsyn i hvordan
systemledere kan «utfordre det utfordrende».

Program for tirsdag 23. november
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 15.15 Introduksjon, presentasjoner, oversikt over programmet, læringsnormer
og gjensidige forventninger
Joni Heard og Omar Mekki
15.15 – 15.30 Pause
15.30 – 17.00 «Hvordan blir de beste skolene ledet av sine systemledere?»
Fra Ekspertgruppens forskning- «En skole for vår tid»
Lars Arild Myhr, medlem av Ekspertgruppen
17.00 – 17.15 Pause
17.15 – 18.30 Presentasjon og workshops (forts.)
Lars Arild Myhr og Jan Merok Paulsen
19.30

Felles middag

Program for onsdag 24. november
10.00 – 12.00 «En skole for vår tid»: Hvordan bringe kunnskapen over i praksis?
Pål Sverre Riis, konsulent tilknyttet FIKS ved Universitetet i Oslo
12.00 – 13.00 «Setting the stage: Making a Difference»
Joni Heard
13.00 – 14.00 Lunsj
14.00 – 15.15 «Setting the stage: Making a Difference» (forts.)
Joni Heard
15.15– 16.30 «Leading and learning in high performing systems»
Joni Heard

16.30 – 16.45 Pause
16.45 – 18.00 «Leading and learning in high performing systems» (forts).
Joni Heard

19.30

Felles middag

Program for torsdag 25. november
10.00 – 11.30 «Selv evaluering: Hvordan utfordre det utfordrende?»
Pål Sverre Riis og Jan Merok Paulsen
11.30 – 12.30 Lunsj
12.30 – 14.00 «Ledelse i effektive skolesystemer: Analyse av tre rammeverk»
Joni Heard
14.00 – 14.15 Pause
14.15 – 15.45 «Personlige ressurser for effektiv systemledelse»
Joni Heard
15.45 - 16.00 Avslutning og informasjon om arbeidet inn mot neste samling
***

Samlingens problemstillinger er:
•
•
•
•

Hva kjennetegner høyt presterende skoleeiersystemer?
Hvordan presterer ditt system på disse kriteriene, og hvordan vet du det?
Hvordan kan ny forskning på høyt presterende skoleeiersystemer bidra til å forbedre
din personlige ledelse og ditt skoleeiersystems prestasjoner?
Hva er dine personlige styrker og dine vekstområder som systemleder?

Og de samlede aktivitetene skal gi gode tilsvar på disse, og i et format som er
oversettbart til den enkeltes kontekst som systemleder.
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