
INVITASJON

MITT SKATTKAMMER
Ledelse og personlig utvikling

Seminar for  
pedagogiske ledere og styrere

Lesvos, Hellas 14.–21. juni 2020



Ledelse og personlig utvikling
Seminaret tar utgangspunkt i de økende interne og 
 eksterne krav og forventninger til lederrollen, med fokus  
på utvikling av den   enkeltes personlige kompetanse. 
For å kunne lede andre må man kunne lede seg selv. 
 Selv ledelse  bygger på menneskesynet om at det enkelte 
mennesket i stor grad har innflytelse på sin egen utvikling 
og fremtid, og er i stand til å påvirke sine omgivelser og 
vilkår. 
Deltakerne får mulighet til å finne sin egen utviklings
vei, og legge grunnlaget for å ta klare valg og bevisste 
 priori teringer, både personlig og profesjonelt. 
En viktig forutsetning for å være en god leder, er å kjenne 
seg selv, bli tydelig på sine sterke sider og forbedrings
områder og utvikle seg til den man er – være autentisk 
som leder. Arbeid med egen biografi vil derfor stå sentralt.

Tema
• utviklingsledelse
• selvledelse
• personlig utviklingsplan
• biografiarbeid
• 360 graders vurdering
• egen kommunikasjon

Arbeidsformer
Det legges opp til stor grad av deltakeraktivitet med bl. a. 
plenums samlinger og teorigjennomgang, gruppearbeid 
og erfaringsutveksling, prosessøvelser, kreative oppgaver 
og utfordringer, samt individuelt arbeid  og refleksjon.  
For å få størst mulig utbytte av seminaret vil arbeid med  
en person lig utviklingsplan også være en viktig dimensjon .  
I denne sammen heng legges det opp til eget arbeid i for 
og etterkant av seminaret. Nærmere informasjon om dette 
vil bli gitt i god tid.

Dronning Mauds Minne Høgskole 
for barnehagelærerutdanning 
(DMMH) inviterer i samarbeid 
med psykolog og organisasjons
utvikler Linda Fluge til seminar 
i greske omgivelser på øya 
 Lesvos.  Hovedfokuset på  
”Mitt skatt kammer” er 
ledelse og personlig utvikling 
i leder rollen. Målgruppe 
er pedagogiske ledere 
og styrere i barnehagen. 
Barnehageansvarlig i kommuner 
og hos fylkesmenn inviteres 
også til å delta.



Faglig ansvalig
Linda Fluge er psykolog og organisasjonsutvikler med  
eget konsulent firma i Trondheim. Hun har bred erfaring 
innen organisa sjon og lederutvikling, omstilling, konflikt
håndtering, teamutvikling og veiledning. Linda har arbeidet 
med utvikling og ledelse i mange sammenhenger på ulike 
nivå. Hun er meget inspirerende  og svært kreativ i måten å 
arbeide på.

Kostnader 
Pris pr. deltaker: kr. 14 900 (enkeltrom + kr. 1300)

Prisen inkluderer: 
• Seminaravgift 
• Reise tur/retur Oslo – Lesvos 
• Overnatting i dobbeltrom inkludert frokost og lunsj 
• 3 felles middager
• En utflukt
• Buss t/r flyplassen på Lesvos

Reiseopplegg
Felles reiseopplegg med Apollo
Avreise: 14. juni kl. 06.00 fra Gardermoen/Oslo 
Retur:  21. juni kl. 11.35 (lokal tid) fra Mittilini/Lesvos 
Hver deltaker må selv ordne med tilslutningsbillett til/
fra Gardermoen, evt. overnatting på Gardermoen og 
 nødvendige reiseforsikringer.

Sted for seminaret
Lesvos, ei gresk øy nord i Egeerhavet
Seminaret er lagt til Alma Hotel i Petra: www.almahotel.gr

Påmelding
www.dmmh.no

Påmeldingsfrist 1. mars 2020
Påmeldingen er bindende. Det innebærer at seminar
avgiften ikke refunderes, og at den enkelte deltaker selv 
blir ansvarlig for et avbestillings gebyr hos Apollo.

“
Uttalelser fra  
tidligere  deltakere:
“Jeg har fått innsikt i meg selv, og ser 
i dag klarere hvordan jeg kan påvirke 
min egen fremtid”
 
“Å ta “et skritt til siden” og se på meg 
selv, både gjennom forbered ende opp
gaver, i arbeid individuelt og i grupper 
under seminaret, har vært nyttig for å 
vurdere  hvordan min lederstil påvirker 
kollegaer, brukere og organisa sjonen. 
Har også fått nyttige praktiske verktøy 
som jeg kan bruke for å videreutvikle 
egen organisasjon.”

“Jeg bruker “alt”, kunnskapen om meg 
selv, i jobben hver dag.“

Nærmere opplysninger
AnneLise Holmvik tlf 73 80 52 05  
 aho@dmmh.no
Torill Bøe  tlf 73 80 52 01  
 tb@dmmh.no
Berte Bjørngaard  tlf 73 80 52 17  
 bsb@dmmh.no



Livet kan bare forstås baklengs,  
men det må leves forlengs“
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