PROGRAM
Kl. 09.30

Ankomst, kaffe/te og rundstykker
Besøg på standene

Kl. 10.15

Velkomst ved formand for Erhvervsskolelederne
Jens Porsgaard Nielsen

Kl. 10.30

Mikael Lindholm: Innovation og entreprenørskab

Kl. 11.30

Pause og besøg på standene

Kl. 12.00

Søren Hansen: UVM‘s visioner for erhvervsskoleområdet

Kl. 13.00

Frokost og besøg på standene

Kl. 15.00

Jan Gintberg: Det er jo bare ord! Men sådan kan du blive ved
med at motivere andre!

Kl. 16.00

Pause og besøg på standene

Kl. 16.30

Generalforsamling

Kl. 18.00

Afslutning

Årsmødet er åbent for alle.
Generalforsamlingen er åben for alle medlemmer.

MIKAEL LINDHOLM
Mikael Lindholm er en af Danmarks store innovatører.
Han rådgiver virksomheder og organisationer om strategi og innovation og driver konsulentvirksomheden
Lindholm & Co.
Han har etableret udviklingshuset Innovation Inside, der rådgiver om innovation og gennemfører analyser af de kreative rammer og innovationsprocesserne i organisationer.
Han var chefredaktør på Computerworld fra 2006-2008, efter at han fra
2004-2006 var redaktør og udviklingsdirektør i Huset Mandag Morgen.
Han har siddet i Innovationsrådets strategigruppe og lancerede i 2006 Innovation Cup – konkurrencen om, hvem der er Danmarks innovative virksomheder. … og meget, meget mere.
Mikael Lindholm har udgivet en lang række bøger og rapporter. Fra 2009
kan nævnes:
• Innovationskraft 2009
• Det digitale skabersamfund
Læs mere på www.mrlindholm.dk

SØREN HANSEN
Søren Hansen er uddannet som cand.scient.pol. fra
Aarhus Universitet og har siden 2007 været ansat som
afdelingschef for Afdeling for erhvervsfaglige uddannelser i Undervisningsministeriet.
Han har været leder i 10 år og har altid fokuseret på at udvikle sit lederskab.
Det, der kendetegner Søren Hansens ledelsesstil, er hans uformelle facon
og enorme engagement.
Når Søren Hansen skal formulere, hvad god ledelse er for ham, bringer
han begrebet „tilkobling“ på banen. Med tilkobling mener han, at lederen skal skabe den kobling mellem strategi og opgaver, der giver mening
for medarbejderne og for de skoleledere, som også er en væsentlig del af
Sørens ledelsesområde.

JAN GINTBERG
Jan Gintberg arbejder i dag skiftevis med satiriske radio
og tv formater. Han optræder med sine teatershows
med Big Time Paranoia fra 2007 som det seneste og
stærkt anmelderroste show. Derudover skriver han
bøger, holder foredrag og er en meget populær underholder ved firmaarrangementer.
Jan Gintberg er oprindeligt uddannet landmand med grønt bevis med mulighed for at overtage en middelstor svinebesætning i Nordsjælland. Efter
en del arbejdsrejser i Australien, New Zealand og USA forlod han det praktiske landbrug og gik efter forskningsstudiet på Veterinær & Landbohøjskolen på Frederiksberg.
Men revy, standup, komik og radio- TV arbejde blev vejen væk fra den
langsommelige agrare planlægning over i en verden præget af konstante
krav til kreative processer og idéudvikling – som regel under betydeligt tidspres!

TILMELDING

INDBYDELSE

Årsmøde og generalforsamling den 24. marts 2010 kl. 9.30
Send din tilmelding til sekretariat@erhvervsskolelederne.dk
senest den 8. marts
Oplys venligst: Navn • Stilling • Skole/institution

Undervisningsledernes Hus
Erhvervsskolelederne
Frederiksborggade 5 A, 3.
1360 København K
Tlf: 33 32 33 86
sekretariat@erhvervsskolelederne.dk
www.erhvervsskolelederne.dk

Tilmelding senest den 8. marts til Erhvervsskoleledernes
sekretariat på sekretariat@erhvervsskolelederne.dk
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