
 

Lederkonferansen 2018  
 

Mandag 19.november 10.00-16.30 

Scandic Solli Hotell, Parkveien 68, Oslo 

 

Program 
 

10.00 – 10.15  Innsjekking ved møtelokalet 

10.15 – 12.15  Konferansen åpens ved styreleder Rieneke Schilperoort 

Skolepolitisk dialog 

Representanter fra Forsknings- og Utdanningskomiteen stiller til skolepolitiske dialog. 

I forkant av konferansen har de fått tilsendt et notat med NFFLs viktigste politiske 

prioriteringer og spørsmål fra medlemsskolene. Dialogen ledes av styreleder Rieneke 

Schilperoort. 

Politikere som har bekreftet at de stiller: Guri Melby (V), Hans Fredrik Grøvan (KrF), 

Turid Kristensen (H), Marit Strand (Sp), Stine Margrethe Knutsdatter Olsen (Frp) og 

Mona Fagerås (SV) og Torstein Tvedt Solberg (Ap). 

12.15 – 13.00  Lunsj 

13.00 – 14.30  Organisasjonsidentitet og ledelse, foredrag ved Helene Loe Colman  

Helene Loe Colman er sosiolog og førsteamanuensis ved Institutt for strategi og 

entreprenørskap ved Handelshøyskolen BI. Tema for foredraget er 

organisasjonsidentitet - hva som kjennetegner oss som organisasjon. Å være bevisst 

en organisasjonsidentitet er viktig fordi det kan påvirke hvordan en organisasjon 

fungerer når det kommer til for eksempel strategi, endring og ytelse. Colman vil 

forelese om organisasjonsidentitet og ledelse. 

14.30 – 14.45  Pause  

14.45 – 16.15  Parallelle sesjoner 

Generelt program Program for toppidrettsgymnasene 

 
Psykisk helse i skolen, foredrag ved 
Geir Nyblin 
 
Nyblin kommer tilbake til årets 
konferanse for å gå mer i dybden på 
noen tema. Fokus vil være på 
forebygging, å gjenkjenne signaler og 
iverksetting av tiltak på forskjellige 
nivå. 
 

 
Kvalitetskriterier for 
toppidrettsgymnasene, 
ved Eskil Ervik fra Wang og Thorleif 
Gunhildrud fra NTG. 
 
En redegjørelse for status i arbeidet med 
kvalitetskriterier for 
toppidrettsgymnasene som for tiden er 
under utarbeidelse i samarbeid med 
Olympiatoppen. Det blir også muligheter 



 

 

  

 

 

 

 

16.15 – 16.30  Avslutning og evaluering 

 

Nyblin er sykepleier og pedagog. Han 
jobber for tiden som Lektor ved 
Folkeuniversitetet Øst. Nyblin er også 
knyttet til prosjektet - Menn I Helse. 
Han har tidligere arbeidet innen 
akuttmedisin, akuttpsykiatri, 
barneavdeling og sikkerhetspsykiatri. 
 
 

til å komme med innspill til dette 
arbeidet. 


