
 

Konference om mindsetbaseret ledelse 
Torsdag den 15. november 2018 kl. 10.30-15.45 

Virum Gymnasium, Fuglsangvej 66, Virum 

Fire gymnasier har søgt at finde ind til kompetencer og handlemåder, der kan hjælpe ledere på forskellige niveauer 
med at udbrede og vedligeholde en kultur: 

 hvor læringsfællesskaber og lærersamarbejde fremmer elevernes evne til at være vedholdende og 
interesserede i læring 

 hvor vejen til læring kan være belagt med fejl, som gør en klogere uanset om man er elev, lærer eller leder  

 hvor der gøres op med den herskende præstationskultur, der medfører dårligere trivsel og elever, der ikke 
udnytter deres læringspotentiale.  

Ledere og TR fra de medvirkende gymnasier har været medudviklere på en ’model til mindsetbaseret ledelse’. 
Modellen præsenteres og der vil være en række interessante vinkler på arbejdet fra gymnasierne. Desuden eksterne 
oplæg, der dels handler om at spotte potentiale og fremme udviklingsevne dels handler om at fejle i en (helt anden) 
præstationskultur. Deltagerne modtager en pjece med inspiration til, hvordan arbejdet kan gribes an. 

Tilmelding: https://www.danskegymnasier.dk/event/konference-om-mindsetbaseret-ledelse/ senest den 7/11 

Der opkræves et tilmeldingsgebyr på 250 kr. pr. person. Spørgsmål kan stiles til mindset@navigent.dk  

Program 
Kl. 10.30 Velkommen  

Kl. 10.45 Præsentation af model til mindsetbaseret ledelse udvikling med afsæt i fire gymnasiers erfaringer, 

Jens Larsen, Old Friends Industries og Berit Johannsen, Navigent 

Kl. 11.25 Dialoger 

Kl. 12.00 Frokost 

Kl. 12.45 Om at understøtte en kultur, hvor der må fejles og øves v. Vibeke Windeløv, filmproducer 

Kl. 13.15 Perspektiver på mindsetbaseret ledelse  

 Om at finde fælles fodslag gennem værdier og hvilke krav det stiller til ledelsen                        

- rektor Mette Kynemund, Virum Gymnasium 

 Om at finde udviklingsrum for medarbejderne gennem læringsfællesskaber og 

lærersamarbejde - vicerektor Susanne Jensen, Odder Gymnasium 

 Fordele og udfordringer ved at udbrede mindset tankegangen til alle på en gang                      

- vicerektor Martin Kristiansen, Skt. Annæ Gymnasium  

 Hvad skal ledelsen være opmærksom på, hvis mindset skal blive en del af organisationens 

DNA? – et medarbejderperspektiv 

Kl. 14.15 Dialoger 

Kl. 14.45 Pause 

Kl. 15.00 På udkig efter potentiale – forskellige faktorer der fremmer tilpasnings- og udviklingsevner                

v. Christian Kofoed-Enevoldsen, partner og direktør i Mercuri Urval  

Kl. 15.30 Afrunding  

Kl. 15.45 Tak for i dag 

 

 

Projektet er støttet af Kompetencesekretariatet 
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