
Skolelederutdannelse i skolelederkonferansen 

 
De tre neste skolelederkonferansene vil ha et spesielt fokus på å være leder av en kristen skole – 
uansett skoleslag. Som dere har fått med dere, er det gjort avtale med NLA Høgskolen om et 15 stp 
tilbud i skoleledelse i kristne skoler. Slik vil temaene på konferansene både være aktuelle for alle 
skoleledere og gi mulighet for formell kompetanse (se tidligere utsendt informasjon).  
 
De første temaene er lagt inn i programmet for skolelederkonferansen til høsten, slik:   
 
Tirsdag 
8.15 Seniorforsker Thorstein Balle, Aarhus Universitet: Åndsfrihet, demokratiforståelse og friskoler – 
et dansk perspektiv. 
9.45 Valgseminar, alt 1. Thorstein Balle: Samtale i forlengelsen av foredraget. 
11.15 Førstelektor Bjarne Kvam, NLA Høgskolen: Kristent menneskesyn – eksklusive og distinkte 
momenter. Hva gjør kristne skoler annerledes? 
16.30 Seniorrådgiver Signe Sandsmark, KFF: Ulike kristne skoletradisjoner. 
 
Onsdag  
8.15 Rektor Karl Inge Tangen og prorektor Arne Mella, Høgskolen for Ledelse og Teologi (HLT): 
Ledelsesteorier i lys av kristen tenkning. Norsk skoleledertenkning (bl.a. Rektorskolen) i kristent 
perspektiv. 
9.30 Valgseminar, alt. 1. Skoleutvikler Dag-Askild Bleka, E. Danielsen Stiftelse: Operasjonalisering av 
skolens kristne formål i det daglige arbeidet – hvordan kan skoleledelsen legge til rette? Passer for 
alle skoleslag. (Blir gjentatt neste år.) 
12.30 Rektor Karl Inge Tangen og prorektor Arne Mella, HLT: Bibeltekster med relevans for ledere og 
ledelse. Å være kristen leder. 
 
 

Litt om foreleserne:  
Seniorforsker Thorstein Balle, Grundtvigcentret, Århus Universitet 
Tidligere rektor for lærerutdannelsen til de frie skoler i Danmark (Den frie Lærerskole i Ollerup), 
pedagogisk konsulent i Undervisningsministeriet med de frie skoler som område, leder og lærer på 
efterskoler. Programmedarbeider om skole og utdannelse i Danmarks Radio. Representant 
for  Grundtvigsk Forum i ledelsesgruppen for det store åndsfrihetsprosjektet som Carsten Hjorth 
Pedersen dro i gang for tre år siden.  
 
Førstelektor Bjarne Kvam, NLA Høgskolen 
Cand.paed.Tidligere lærer og rektor i folkehøgskolen, akademilektor og rektor ved NLA Høgskolen. 
Startet og bygde opp NLAs lærerhøyskoleavdeling. Styremedlem i flere kristne skoler og høyskoler.  
 
Seniorrådgiver Signe Sandsmark, KFF 
PhD pedagogisk filosofi. Tidligere akademilektor NLA Høgskolen, grunnskolelærer, leder for skole- og 
barnehageavdelingen i Norsk Luthersk Misjonssamband. Styreleder European Educators' Christian 
Association. 
 
Prorektor Arne Mella, Høyskolen for Ledelse og Teologi 
Cand.philol. med engelsk hovedfag og master i utdanningsledelse. Tidligere inspektør og rektor i 
offentlige ungdoms- og videregående skoler. Lederansvar i ulike pinsemenigheter gjennom mange år. 
 
 
 



Skoleutvikler Dag-Askild Bleka, Egill Danielsen Stiftelse 
Cand.polit. Tidligere høgskolelektor i pedagogikk og skoleledelse NLA Høgskolen, inspektør i 
ungdoms- og videregående skoler. Styreleder og styremedlem i en rekke kristne skoler og høgskoler. 
 
Rektor Karl Inge Tangen, Høyskolen for Ledelse og Teologi 
Phd og forsker i praktisk teologi. Tidligere pastor i menigheten Filadelfia, rektor ved Filadelfia 
Bibelskole, lektor i grunnskolen.  Forfatter og redaktør av bøker og artikler om ledelse i 
organisasjoner.  
 
 
 
 

Temaer for senere samlinger er ikke helt avklart, men blir omtrent slik: 
 
2016 
- Friskolelovgivning 
- Arbeid med læreplaner. Synliggjøring av skolens kristne profil i fagene og i skolens hverdag mer 
generelt. 
- Skoleutvikling. Lærende organisasjoner. Ledelse av pedagogisk utviklingsarbeid. 
Organisasjonskultur. Makt og påvirkning. Gjør kristent perspektiv noen forskjell?  
- Ansvaret for elevenes utbytte av opplæringen. 
 
2017 
- En kristen skoles oppgave i dagens norske samfunn. 
- Personalledelse – annerledes for kristne enn for andre? 
- Kommunikasjon og konflikthåndtering – finnes det en kristen utgave? 
- Forholdet mellom rektor og styre. 
 
Studietur til USA kan ev. legges inn som ekstra tilbud våren 2017. 


