
Socialpædagogernes Lederkonference 2017  

 Styrke til at lede andre – proaktive på viden, aktive på faglighed 

Temaet for lederkonferencen 2017 bygger videre fra 2015-temaet om professionsfaglig ledelse samt 

kongressens temaer om styrke til at være noget for andre og socialpædagogerne i fremtiden  

I Socialpædagogerne tror vi på, at den socialpædagogiske indsats lykkes bedst, når den ledes med viden om 

den socialpædagogiske kernefaglighed. Men vi ved også, at vi vedblivende har brug for at udvikle ny viden 

og forske i, hvad der sker, når vores praksis virker, når vi skal være med helt fremme i løsningen af 

velfærdssamfundets kerneopgaver. Vi vil gerne være proaktive på vidensdagsordenen, og vi skal sikre, at 

socialpædagoger er rustet til at byde ind på nye jobarenaer. Det gør vi ved at have dygtige og kompetente 

ledere i front. 

PROGRAM   

Torsdag den 28. september: 

12.00 – 13.00 Ankomst og frokost 

13.00 – 13.15  Velkomst 

Forbundsformand Benny Andersen og formand for ledersektionen Helle Riis byder 

velkommen til Socialpædagogernes lederkonference 2017 

Konferencier: Tina Løvbom Petersen, journalist på fagbladet Socialpædagogen 

 

13.15 – 14.30 Åbningshøring – fremtidens velfærdstilbud på det specialiserede socialområde 

Konferencen åbnes med en paneldebat. Med udgangspunkt i input fra politikere, 

borgerinteressegrupper og fagprofessionelle  indenfor det specialiserede 

socialområde udfordrer vi et panel af eksperter på, hvilke krav fremtiden stiller til udvikling 

af nye praksisformer og ledelse.  

Moderator: Troels Mylenberg, chefredaktør ved Fyns Amts Avis 

Paneldeltagere: Søren Obed Madsen, adjunkt ved CBS, Camilla Wang, rektor UCSJ, Mie 

Karleby, forstander Kamager, Eva Zeuthen Bentsen, partner Odgers Berndtson og medlem 

af ledelseskommissionen 

   

14.30 – 15.00 Pause 

 

15.00 – 15.45 Proaktiv vidensdagsorden gennem forskning i praksis 

Hvordan kan Socialpædagogerne sammen med de socialpædagogiske ledere være fortrop 

når det gælder viden om, hvad er virker på området? Hvordan sikrer vi, at en praksisnær 

forskning, hvor praksis er udgangspunktet og undersøgelsesfeltet for forskningen og ikke, 



hvor praksis tilpasses en forskning, som udefra synes interessant? I satspuljeforliget er der 

afsat 400 mio. til forskning. Vi skal sikre, at midlerne også anvendes til forskning i 

socialpædagogisk ’best practice’ – hvordan gør vi det? 

Oplægsholder: Vibeke Normann Andersen, analyse- og forskningschef, Vive (tidl. KORA/SFI) 

 

15.45 – 16.00 Pause 

 

16.00 – 17.00  Professionsfaglig ledelse i en verden af kompleksitet og modsætninger 

Som leder navigerer du i en større og større kompleksitet af krav og udfordringer. Fx om 

nærvær og synlig ledelse samtidig med større organisatorisk og geografisk afstand til 

medarbejderne. Krav om borgerinddragelse, samskabelse og indførelse af 

velfærdsteknologi.  Krav om innovation og udvikling; men samtidig også krav om sikker 

drift. Opgaveglidning og nye styringsregimer. Og hvor økonomi er den altoverskyggende 

diskurs oven i alle de øvrige krav. Hvordan bevarer du i denne kompleksitet dit fokus og 

undgår stress og mistrivsel? 

Oplægsholder: Pia Bramming, lektor DPU 

 

17.00 – 18.30 Pause og nette- og netværkstid 

 

18.30          Middag  

 

Fredag den 29. september 

09.00 – 10.00: Wake-up! 

Politisk rockshow med Peter Mogensen (kendt fra Mogensen og Kristiansen på TV 2 NEWS)  

 

10.00 – 10.15: Pause  

 

10.15 – 11.30: Fremtidens socialpædagogiske ledere, hvem er de og hvor kommer de fra?  

Hvem er fremtidens ledere af tilbud på det specialiserede socialområde, og hvor kommer 

de fra? Hvilke krav og forventninger vil der være til dem? Hvordan kan vi selv være med til 

at sikre, at vi uddanner og udvikler de ledere, der besidder de rigtige kompetencer og 

egenskaber? I publikationen ”Ledere der lykkes 2” fra Væksthus for ledelse beskrives 

kernekompetencerne for de ledere, som lykkes bedst. Vil de også være gyldige om 10 år? 

Oplægsholder: Lotte Bøgh Andersen, professor ved Institut for statskundskab ved Aarhus 

Universitet og medlem af Ledelseskommissionen  

 



11.30 – 11.50: Præsentation af Lederlandsudvalgets medlemmer og Ledersektionens indsatsområder 

frem mod Lederkonferencen 2019 

 

11.50 – 12.00: Lukning af konferencen 

Forbundsnæstformand Verne Pedersen lukker Socialpædagogernes lederkonference 2017 

 

12.00: Hjemrejse og mulighed for at medtage sandwich og kildevand. 

 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Dato 

Torsdag den 28. september kl. 12.00 til fredag den 29. september kl. 12.00 

Sted 

Radisson Blu, H. C. Andersen Hotel, Claus Bergsgade 7, 5000 Odense 

Målgruppe 

Ledere og mellemledere, der er medlemmer af Socialpædagogerne. 

Pris 

1.975 kr. Prisen inkluderer konference, alle måltider (startende med frokost den 28. og sluttende med to-go 

sandwich/kildevand den 29.), festmiddag inkl. en halv flaske vin, overnatning i enkeltværelse. 

Tilmelding 

Gå ind på www.sl.dk/leder og tilmeld dig hurtigst muligt og senest 25. august 2017 

http://www.sl.dk/leder

