HR-Temadag om forandringsledelse i forbindelse med
OK13
En temadag for ledere, uddannelseschefer, HR-personale samt medarbejdere, der dagligt arbejder med
ledelse af medarbejdere i forbindelse med implementeringen af OK13 på erhvervsskoler og social- og
sundhedsskoler.
Tid: Tirsdag den 25. februar 2014
Sted: First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2450 København SV
Pris: 1.100 kr. pr. person
Tilmelding: Senest den 10. februar 2013 via link: http://danskeerhvervsskoler.dk/aktuelt/arrangementer/

Program
9:00 – 9:30

Morgenmad og registrering

9:30 – 9:45

Velkomst
v. Michael Kaas-Andersen, formand for DE-L’s HR-udvalg

9:45 – 10:30

Oplæg om implementering af de nye arbejdstidsregler
v. Anne Hyrup Madsen, vicedirektør på K Nord og
Jesper Korsgaard, HR-chef fra Tech College Aalborg
Anne Hyrup Madsen og Jesper Korsgaard deler ud af deres erfaringer om,
hvordan erhvervsskolen K Nord og Tech College Aalborg arbejder med
implementering af OK13 og i den forbindelse, hvordan de bl.a. har arbejdet
med at ”forandre” og løse eventuelle konflikter.

10:30 – 11:00

Oplæg om forandringsprocesser i vidensorganisationer
v. Anne Bornfeld, direktør/HR Manager IBM Denmark
Anne Bornfeld vil fortælle om hvilke kompetencer, IBM ser som værende
vigtige for deres ledere samt give eksempler på, hvordan IBM konkret
arbejder med forandringsledelse.

11:00 – 11:15

Pause

11:15 – 11:30

Oplæg til diskussion i ERFA-grupper
v. Mogens Kragh Andersen, bestyrelsesmedlem i Danske SOSU-skoler
 Udfordringer i forbindelse med forandringsledelse, herunder hvordan
ledelsen håndterer konflikter internt mellem medarbejdere samt mellem
ledelse og medarbejdere.
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11:30 – 12:00

ERFA-diskussion i grupper
Udgangspunktet for diskussionen tages i følgende spørgsmål:
 Hvordan skal ledelsen italesættelse tilstedeværelse samt en ny, forbedret
kultur?
 Hvad bliver mellemledernes rolle, og hvilke kompetencer skal i spil, for at
der skabes forandring og ikke konflikter?

12:00 – 12:50

Frokost

12:50 – 13:15

Opsamling på drøftelser i ERFA-grupper
v. Michael Kaas-Andersen og Mogens Kragh Andersen
Der samles op på gruppernes kommentarer og svar på ERFA-spørgsmålene.

13:15 – 15:15
(Inkl. pause)

Forandringsledelse - også i modvind!
v. Sebastian Nybo, foredragsholder, forfatter og erhvervspsykologisk
rådgiver (http://www.sebastiannybo.dk/)
Det at drive en forandring igennem kræver både kompetencer og indsigt men hvilke særlige forudsætninger skal der til, når der er modstand?
Sebastian Nybo har arbejdet med forandringsprocesser i over 20 år, og han
giver de centrale ”do’s and don’ts” i forandringsprocesser.

15:15 – 15:30

Afrunding
v. Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler
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