FORUM FOR OPPVEKST
I SUNNHORDLAND

ONSDAG 13. OG TORSDAG 14. FEBRUAR
SCANDIC MARITIM HOTELL - HAUGESUND

TEMA:
DAG 1: Klokt lederskap – i spennet mellom det lokale og det nasjonale v/Paul Otto Brunstad
DAG 2: Leiing av profesjonsutvikling – ei utfordring mellom medskaping og motstand v/Knut Roald

Målgruppe: Leiarar i barnehage, skule, kulturskule, PPT, VO og på kommunenivå.
Førelesarar/innleiarar: Paul Otto Brunstad – NLA, Knut Roald – HVL.

FORUM FOR OPPVEKST
I SUNNHORDLAND

Onsdag 13.02: SAL: MARITIM HALL
0900

Registrering, kaffi/te og «morning break»

Program:
09.30 Opning ved Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner
10.00 Klokt lederskap – i spennet mellom det lokale og det nasjonale v/Paul Otto Brunstad
1230 Lunsj.
1345 Framhald på tema
1500 Beinstrekk/drøs- Kaffi/te og frukt
1515 Framhald på tema
1600 Oppsummering – slutt for i dag
Pausar blir lagt inn etter behov.

2000

Middag – sosialt og kulturelt samvær i Galionen restaurant

Torsdag 14.02: SAL: MARITIM HALL
0700 -

Frukost

Program:
08.30 Leiing av profesjonsutvikling – ei utfordring mellom medskaping og motstand v/Knut Roald
10.00 Pause med lappar og kaffi/te . Utsjekk av romma må takast i pausen.
10.30 Framhald på tema
12.30 lunsj.
13.30 Framhald på tema
15.00 Avslutning v/leiar i Styringsgruppa
Pausar blir lagt inn etter behov.
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Om føredragshaldarane:
Knut Roald
Knut Roald er dosent (PhD) ved Høgskolen på Vestlandet - med ledelse,
kvalitetsarbeid og organisasjonslæring som forskings- og undervisningsfelt.
Han har bakgrunn som rektor, kommunalsjef og leder av
industrivirksomheter. Roald har også stått sentralt i organisering av
utviklingsarbeid mellom kommuner, fylkeskommuner, fylkesmann og
høgskoler/universitet. Han er knyttet til masterprogram i utdanningsledelse
og har i flere år vært faglig ansvarlig for studietilbud innenfor den nasjonale
rektorutdanningen. Knut Roald har også vært tilknyttet
Utdaningsdirektoratet i en rekke utviklingsprosjekter, m.a. Veilederkorpset,
Ungdomstrinn i utvikling og Bench-learning mellom svensk og norsk
Rektorutdanning

Paul Otto Brunstad
Paul Otto Brunstad arbeider til daglig som professor ved
pedagogikkseksjonen ved NLA Høgskolen i Bergen. Han har tidligere arbeidet
med etikk og ledelse ved Sjøkrigsskolen i Bergen og Luftkrigsskolen i
Trondheim. Han har blant annet skrevet bøkene Seierens melankoli. Et
kulturanalytisk essay (2003), Klokt lederskap mellom dyder og dødssynder
(2009), Enduring Military Boredom. From 1750 to the Present (2009)
(sammen med Bård Mæland) og vært medredaktør av antologien Eksistens
og pedagogikk. En samtale om pedagogikkens oppgave (2016).

