
 

Valgseminarer skolelederkonferansen 2015 
Vi beklager at denne informasjonen kommer litt sent. Dersom du finner ut at seminaret du 
har meldt deg på er noe helt annet enn du trodde og du gjerne vil bytte, send oss en e-post. 
 
Der det ikke står noe er seminarene relevante for alle skoleslag. 
 
Alt. 1 begge dager er knyttet til den nye skolelederutdannelsen som KFF nå setter i gang 
sammen med NLA, se eget notat. Det betyr ikke at de er "obligatoriske", men at de er 
relevant undervisning. Onsdagens alt. 1 vil bli gjentatt i 2016 eller -17. 
 
 
Tirsdag 
Alt. 1. Thorstein Balle: Samtale i forlengelsen av foredraget 
Megen dansk lovgivning - ikke mindst om skole og oplysning - hviler på et begreb om åndsfrihed. Der 
er bred enighed om i Danmark, at dette i høj grad skyldes Grundtvigs indflydelse. Foredraget vil 
præsentere Grundtvigs menneskesyn og hans forståelse af åndsfrihed - og relatere dette til 
begreberne skole, oplysning, demokrati og stat, som de kommer til udtryk i en dansk sammenhæng. 
En særlig opmærksomhed vil blive givet den langsomme 'fordampning', der er sket med forståelsen 
af og forholdet til begrebet åndsfrihed i Danmark. 
 
Seminaret vil følge opp temaet i relasjon til norsk skolevirkelighet. Vi vil bl.a. se på spørsmålet om 
nødvendigheten av en grense for åndsfriheten. 
 
Thorstein Balle er seniorforsker ved Grundtvigcentret, Århus Universitet. Han har lang erfaring fra 
friskoler og dyp innsikt i grunnleggende friskoletenking. Danskene står med sin Grundtvig i en annen 
tradisjon enn Norge og har mye å bidra med inn i vår debatt. Han har bl.a. vært rektor for 
lærerutdannelsen til de frie skoler i Danmark, pedagogisk konsulent i Undervisningsministeriet med 
de frie skoler som område, leder og lærer på efterskoler. Han representerte Grundtvigsk Forum i 
ledergruppen for det store åndsfrihetsprosjektet som Carsten Hjorth Pedersen dro i gang for tre år 
siden.  
 
 

Alt. 2. Seniorrådgiverne Anna Beskow og Frode Reitan, U-dir: Tilsyn – funn fra FNT 2014-
2017 og tilsyn gjennomført i 2014  
Dette seminaret er relevant for grunn- og videregående skoler. Fokus er funn fra tilsyn i 2014 og så 
langt i 2015,. med hovedvekt på funnene fra FNT (felles nasjonalt tilsyn) 2014-2017, både for 
offentlige og frittstående skoler. Det vil også bli informert om hvordan U-dir velger tema og skoler for 
tilsyn. 
 
Anna Beskow og Frode Reitan arbeider begge i tilsynsavdelingen i U-dir. 
 
 

Alt. 3. Bedriftsrådgiver Dag W. Haugeto Stang, Cockpit Kommunikasjon: Hvordan få 
skoleandakten til å fungere for tenåringer? 
Vi ønsker at skolene våre skal lede ungdommer til Jesus. Hvilken betydning har skoleandakten? 
Drømmer vi om å se menneskeliv forvandlet, finnes det bibelske og faglig godt funderte metoder for 
å bevege mennesker.  
 



Dag W. Haugeto Stang er bedriftsrådgiver i Cockpit Kommunikasjon AS og er på fritiden involvert i 
kirkeplanting i Oslo-regionen. Han har vært pastor i Frikirken, forkynner i Normisjon og har arbeidet 
med salg og opplæring av selgere i næringslivet.  Han er kjent for sin upolerte stil og sitt brennende 
engasjement for å formidle evangeliet i møte med det moderne mennesket.  
   
 

Alt. 4. Rektorene Hanne Sørmo og Kjetil V. Haga: Min bibelskole – hva vi er og hva vi lykkes 
med! 
Dette seminaret er mest relevant for bibelskolene men også nyttig for andre. Her vil du møte to 
skoleledere som forteller om hvordan Gud har grepet inn og forvandlet mennesker i skolehverdagen, 
i kombinasjon med faglige refleksjoner om hvordan de som skoler har lyktes de siste årene. 
 
Fra Evangeliesenterets Bibelskole: 
Evangeliesenteret Bibelskole- en livsforvandlende skole! 
Hvordan Gud frelser, løser og gjenoppretter mennesker i dag! 
Kraften i Evangeliet! 
Noen solskinnshistorier! 
Ennå er det håp! 
 
Fra Bibelskolen i Grimstad  
Fra underskudd til overskudd, økning av studenttall, fornyelse av catering og kjøkken, internasjonal 
satsing og store byggeprosjekter (feks. Normisjonshallen) 
Visjoner og verdier som lever 
Medarbeiderutvikling gjennom relasjonelt mot og veiledning/mentoring. 
Innovasjon i praksis – å gi plass til urokråkene. 
Partnerskap og samarbeid – hvordan få det til?  
 
Hanne Sørmo er selv tidligere rusmisbruker. Kom inn på Evangeliesenteret i 2001 og fikk et helt nytt 
liv. Kjetil Vestel Haga er teolog og tidligere bibelskolelærer og misjonær i Ecuador, og har vært rektor 
i fire år ved skolen. 
 
 

Alt. 5. Ungdomskonsulent Helene Pederstad Øien, Menneskeverd: Nytt undervisningsopplegg: 
"Menneskeverd og Etikk"  
Kom og se en fantastisk film om fosterets utvikling, bli inspirert og ta det med hjem til din skole! 
Organisasjonen Menneskeverd har laget et nytt verktøy for verdibevisste lærere, et verktøy som gjør 
det lettere å ta opp etisk vanskelige temaer som f.eks. menneskeverd ved livets start og abort. 
Undervisningsopplegget er laget i samråd med pedagoger og tilpasset kompetansemål i naturfag, 
samfunnsfag og (K)RLE-faget. 
 
Helene Pederstad Øien har arbeidet to år som ungdomskonsulent i Menneskeverd og har undervist 
hundrevis av elever ved KFFs skoler.  
 
 

Onsdag 
Alt. 1. Skoleutvikler Dag-Askild Bleka, E. Danielsen Stiftelse: Operasjonalisering av skolens 
kristne formål i det daglige arbeidet – hvordan kan skoleledelsen legge til rette?  
Hvorfor er det viktig å operasjonalisere skolens kristne formål i det daglige arbeidet? Hvordan kan vi 
på en hensiktsmessig måte bygge operasjonaliseringen inn i strukturene og rutinene som langt på vei 
styrer tidsbruken vår? Hvordan kan det kristne formålet komme til uttrykk i omgangen mellom 



ansatte og elever og innbyrdes mellom de ansatte? Hvordan kan vi bygge en skolekultur med 
nødvendig bevissthet omkring disse spørsmålene? 
 
Dag-Askild Bleka er skoleutvikler i Egill Danielsen Stiftelse, Bergen og arbeider tett med åtte 
skoleledere. Han har vært høyskolelektor i pedagogikk og skoleledelse NLA Høgskolen og inspektør i 
ungdoms- og videregående skoler, og styreleder og styremedlem i en rekke kristne skoler og 
høyskoler. 
 
 

Alt. 2. Daglig leder/bedriftsrådgiver Tord Langmoen, Cockpit Kommunikasjon: Coaching 
som lederstil  
 
 
 

Alt. 3. Sogneprest tidl. Generalvikar Sigurd Markussen, Den katolske kirke: "Det skjer ikke 
på vår skole." Om seksuelle krenkelser 
Seksuelle krenkelser og overgrep skjer på kristne skoler. Det viktigste vi kan gjøre er å være 
oppmerksomme på hva som skjer på skolen og gjøre det vi kan for å forebygge. I seminaret skal vi se 
på det asymmetriske forholdet mellom lærer/ansatt og elev når det gjelder tillit, makt og ansvar og 
hvordan forebygging av krenkelser kan skje. Det blir lagt opp til dialog. 
 
Sigurd Markussen er sogneprest i St. Svithun katolske menighet i Stavanger og sitter i en 
arbeidsgruppe som kurser prester og legfolk i katolske menigheter og skoler om forebygging av 
seksuelle krenkelser og overgrep. Han har vært prest i flere menigheter og vært engasjert i barne- og 
ungdomsarbeid, bl.a. som lærer/prest/styremedlem ved de katolske skolene.  
 
 

Alt. 4. Rektor em. Tjostolv Berget, KG: Arbeidstidsavtalens innhold og mulig praktisering til 
beste for både skolen og ansatte 
Dette seminaret er en reprise fra i fjor og er mest relevant for grunn- og videregående skoler. Det blir 
en gjennomgang av gjeldende avtale i offentlig skole mellom Utdanningsforbundet og KS/Oslo 
kommune, herunder kort om trekk i utviklingen og punkter det er størst uenighet om. Dernest blir 
det drøfting og samtale om hvordan dette kan anvendes ved en kristen skole/ved egen skole. 
 
Tjostolv Berget var rektor ved Kristelig Gymnasium i perioden 1993-2014, da han gikk av med 
pensjon. Han har vært styremedlem og styreleder i KFFs styre. 
 


