
Vi inviterer deg til PILU 

- et unikt lederprogram som har som     

hensikt at alle skal utvikle sin personli-

ge og faglige kompetanser i lederrollen. 

 

Du oppnår dette gjennom å arbeide 

sammen med andre i fem samlinger á 

tre dager. På samlingene vektlegger vi 

veksling mellom foredrag, refleksjon og 

praktiske øvelser. Du kan delta som en-

keltperson eller sammen med leder-

gruppen din. 

Din lederpraksis 

PILU oppvekst gir deg tilgang til direkte 

dialog og sparring med forskerne om 

egen lederpraksis og om kommunens/

barnehagens/skolens utfordringer og  

satsinger. Du arbeider praktisk og      

kreativt for å oppnå dyp læring og ny   

forståelse av egen praksis.  

 

PILU gir deg kompetanse i å bruke    

lærende metodikk på egen arbeidsplass.  

Du får både et praktisk og et teoretisk 

grunnlag for pedagogisk ledelse og       

organisasjonsutvikling.  

 

Lær av noen av de fremste forskerne i verden: 

Andy Hargreaves 

Dennis Shirley 

Louise Stoll 

Lee Elliot Major 

Praktisk internasjonal lederutvikling 



STIFTELSEN IMTEC 

IMTEC arbeider  prosessorientert og 
tilbyr ledertrening både for individer og 
grupper. Vi arbeider med veiledning, 
kompetanseheving , evaluering  og   
utredning. Som utviklingspartner for    
utdannings- og oppvekstsektoren tilbyr 
vi forskningsbasert faglig bistand til   
utviklings- og omstillingsprosesser, samt 
etablering og drifting av nasjonale og 
internasjonale nettverk.   

KS-KONSULENT AS   

KS-K leverer etterspurte konsulent-tjenester 
til kommuner og fylkeskommuner.                  
I oppvekstsektoren har vi flest oppdrag 
knyttet til lederutvikling, omstilling,           
utvikling og forbedring av innhold og       
kvalitet i barnehager, skoler, PPT, barnevern 
og  kulturskoler. 

 

 

 

DNI-AKADEMI 

DNI akademi tar utgangspunkt i både 
skuespill, lek, pedagogikk og              
organisasjonspsykologi. Akademiet har 
fokus på å skape gode og holdbare   
løsninger gjennom innsikt og forståelse. 
DNI   akademi søker å skape utvikling og   
positive endringer for deg, ved å    
utfordre og støtte deg i arbeidet med         
kreativitet, formidling, innovasjon og 
ledelse. 

Fra tidligere deltaker: 

«PILU-samlingene har vært veldig      

givende. De internasjonale foredrags-

holderne har virkelig levert og har vært 

engasjert i oppdraget. PILU har gitt    

inspirasjon, kunnskap og verktøy til    

utviklingsarbeid på egen skole»  

Ole Martin Øyen, rektor Lillestrøm kommune 

 

Program 2021-2023 

12.-14.10.2021  Ombordstigning: Ledelse for læring hele livet 

08.-10.02.2022   Kunsten å være menneske 

04.-06.05.2022   Leading (for and with) wellbeeing 

11.-13.10.2022   Profesjonelle læringsfellesskap 

24.-26.01.2023   Ledelse og læring i og for fremtiden 

Samlingene er på Klækken hotell, Hønefoss (ca. 1 time fra Oslo lufthavn) 

Påmelding og spørsmål:  
Marlen Faannessen 
KS konsulent 
marlen.faannessen@ks.no 
Telefon: 908 34 016 
 
Påmeldingsfrist: 1. juni 2021 
 
Pris og økonomisk tilskudd fra OU-fondet i KS:  
Når du søker og får innvilget OU-midler, vil din 
egenandel kun være på kr. 20 000 for 5 samlinger, 
inkl. kost og losji. Utgiftene fordeles over 3 bud-
sjettår. Reiseutgifter dekkes av den enkelte. Ta 
kontakt for mer informasjon.  


