
 FORUM FOR OPPVEKST  
     

I SUNNHORDLAND  
       

  
  

  

  

            

  
  

 

  

  

 

  
  
  

ONSDAG 12. OG TORSDAG 13. FEBRUAR   

SCANDIC MARITIM HOTELL - HAUGESUND  
  

  

  

  

  

  

TEMA:  

Leiing av profesjonsfellesskap  
  

  

  

  

  

  

  

   

  

Målgruppe: Leiarar i barnehage, skule, kulturskule, PPT, VO og på kommunenivå.  

  

Førelesarar:   

Ingelin Burkeland – Seniorrådgjevar KS konsulent  

Eirik J. Irgens – Professor i utdanningsleiing ved NTNU  
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Onsdag 12.02: SAL: MARITIM HALL  
09.00     Registrering, kaffi/te og «morning break»  

  

Program:   

09.30    Opning ved Eva Bendiksen - Fylkesmannen i Vestland  

10.10  Ingelin Burkeland, KS konsulent  

• Livsmestring – læringslederens påvirkningsmulighet   

• «Hjernevennlig ledelse» – hvordan forebygge energilekkasjer, øke innsikt og fremme 

synergieffekter  

• Growth Mindset – kultur for læring/læringsfremmende tilbakemeldingskultur  

• Casearbeid  

 

12.30     Lunsj  

13.45     Framhald på tema  

15.45     Oppsummering av gruppearbeid    

16.15     Avslutning dag 1  
  Pausar vert lagt inn ved behov.  

  

  

   

20.00  Middag – sosialt og kulturelt samvær i Scandic Maritim hall  

  

  

  

Torsdag 13.02: SAL: MARITIM HALL  
07.00 -      Frukost   

  

Program:  

08.30   Eirik j. Irgens, NTNU  

• Å skape den gode virksomhet sammen  

• Skjønn, fellesskap  og profesjonalitet  

• Rom for godt arbeid  

• Hva hindrer og hjelper oss i å bli bedre sammen?  

    

10.00     Pause med lappar og kaffi/te . Utsjekk av romma må takast i pausen  

10.30     Framhald på tema  

12.15     lunsj  

13.15  Framhald på tema  

14.30  Oppsummering av gruppearbeid  

15.00     Avslutning  
 Pausar blir lagt inn etter behov.  
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Om føredragshaldarane:  
  

  

Eirik J. Irgens  
  

Professor i utdanningsledelse. Utdannet lærer med tilleggsutdanning i 

språk, økonomi og ledelse. Doktorgrad i organisasjonsendring.  

Eirik er professor i utdanningsledelse. Foruten å være utdannet lærer 

med tilleggsutdanning i språk, økonomi og ledelse, har han doktorgrad 

i organisasjonsendring fra Copenhagen Business School, hovedfag i 

pedagogikk fra Universitetet i Trondheim og Master in Education fra 

University of California, Davis. Irgens har arbeidet som lærer, som 

opplæringsleder i industrien og med organisasjons- og lederutvikling i privat og offentlig sektor. 

Hans forskningsinteresser spenner over et vidt felt: Utdanningsledelse og skoleutvikling, 

organisasjonsutvikling, virksomheters samfunnsansvar, organisasjonsendring og kontinuitet, 

kunnskapsledelse og organisasjonslæring,  forholdet mellom teori og praksis og mellom intensjoner 

og realiteter, og kunst og vitenskap som komplementære forståelsesformer.  

Eirik underviser på rektorutdanningen og Master i skoleledelse og på PhD –kurs i 

organisasjonslæring.  

  

Ingelin Burkeland  

Ingelin Burkeland jobber med lederutvikling, lederveiledning og 

teamutvikling for ledergrupper på alle nivå i kommuner og 

fylkeskommuner. Hun har solid erfaring fra implementerings- og 

endringsprosesser, teamutvikling, og som foredragsholder. Ingelin er 

tilknyttet KS-Konsulents kompetanseteam rettet mot barnehage og 

skole. Ingelin er særlig opptatt av motivasjon for jobb og læring på 

individ-, team- og organisasjonsnivå. Hun har jobbet mye med 

implementering av flere ulike programmer for pedagogisk utvikling.   

Ingelin er lektor med tilleggsutdanning der ledelsespsykologi og master 

i Utdanningsledelse fra Universitetet i Oslo inngår. Masteren  

omhandlet jobbmotivasjon og mellomledere i skolen. Arbeidserfaringen strekker seg fra 

pleiemedhjelper på sykehjem og i hjemmehjelpstjenesten, assistent i barnehage, lærer på 

ungdomsskole, inspektør og avdelingsleder på barneskoler, og rektor på kombinert skole. Ingelin 

skriver for Dafolo AS og har publisert artikler om ledelse i det danske tidsskriftet «Skolen i morgen».  

  

  

  

  

  

  


