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Middag med mening 15. november 2017 

Sokratisk dialog om emnet 

 ”Hvad er god mellemledelse i dynamiske organiseringer?” 

 
Først og fremmest er en Sokratisk dialog en samtale om et grundlæggende filosofisk spørgsmål, hvor hver 

deltager vælger  et konkret eksempel, der kan betragtes som et muligt svar på det filosofiske spørgsmål 

om, hvad god mellemledelse er i dynamiske organiseringer. 

Hver deltager præsenterer deres eksempel i løbet af et par minutter. Der er samtidig mulighed for, at de 

øvrige deltagere kan stille opklarende spørgsmål til eksemplet. 

Når alle eksempler er fortalt, vælger gruppen det eksempel, som de synes egner sig bedst til at blive 

undersøgt i fællesskab. Herefter undersøges det valgte eksempel ud fra det mål at finde ud af, præcis hvor i 

eksemplet der er tale om god mellemledelse. Afslutningsvis bliver det udvalgte eksempel sammenholdt 

med de øvrige eksempler for at finde overensstemmelse og tilrette udsagnet om god mellemledelse. 

Aftenens debat om ledelse tager denne gang ikke udgangspunkt i andres meninger, modeller og teorier om 

ledelse, men netop i hver af deltagernes egne eksempler på, hvornår de selv har følt, at de har oplevet 

rigtig god mellemledelse i de dyma,iske omgivelser, der præger vores hverdag.  

Arbejdsform 
Bortset fra et kort oplæg om Sokratisk dialog, vil forløbet have fokus på undersøgelserne i de enkelte 

dialoggrupper. 

Tid og sted 
 

Kulturhuset Bryggen 15. nov kl 18-22 – lokalet Midtskib 

Pris Medlemmer: Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: 50 kr. for ikke medlemmer (betales via IFLI´s 
webshop) 

Tilmelding til 
 

erik@staunstrup.net (vi har plads til 2 grupper a 5 deltagere) 

Senest 
 

13. november  

Middagen 
 

Bestilles og betales i caféen ved mødets start. (100-150 kr) 

Artikel Gruppernes hovedudsagn om god mellemledelse vil, som det væsentligste 
indhold, indgå i en artikel med tilføjelser af de efterfølgende refleksioner over 
processen og de øvrige eksempler. Deltagerne inviteres som medforfattere. 
Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  
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