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Middag med mening 21. marts 2018 

Kl 18-21 på Bryggen, lokalet Verdensrummet 

Er gode ledere det samme som modige ledere? 

Aftenens debat om ledelse vil på den ene side tage udgangspunkt i de to handlingsdynamikker, som Hanne 

Foss Hansen (professor,  KU) ser som  et resultat af vilkårene i den offentlige sektor: Uansvarlig 

ansvarlighed og ansvarsløs stå’en til ansvar. Et offentligt lederliv i en foranderlig og uklar verden med 

modsætningsfyldte krav kræver mod.  

 

På den anden side taler Ann-Louise Holten fra Institut for Psykologi om at god ledelse ud fra 

Ledelseskommissionens tese:  ”God ledelse giver bedre kvalitet i velfærdsydelserne  

og bidrager dermed til den bedst mulige velfærd for pengene...” (Kommissorium for 

Ledelseskommissionen, 2017, s. 1). Men for at kunne fremme ”god ledelse”, skal det først gøres klart, hvad 

"god ledelse" er, og hvordan man opnår det? 

 

Her har vi modstillingen mellem på den ene side at være modig for at kunne sejle i uroligt farvand og på 

den anden side, at man skal være en god leder, der fremmer kvaliteten. Måske kan de to synspunkter 

forenes - måske er de modsatrettede. Sporene er lagt ud til en god debat. 

Læs mere om de to synspunkter her: 

 

https://www.ledelseskom.dk/files/media/documents/hanne_foss_hansen_bidrag.pdf  

 

https://www.ledelseskom.dk/files/media/documents/6._ann-louise_holten_bidrag_v2.pdf  

 

Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Ofte viser det sig, at disse 

samtaler får en dybere karakter hvis de foregår i mere uformelle omgivelser. Det giver ny inspiration og 

flere løsningsmuligheder på de udfordringer, der viser sig i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, hvor vi over 

en god middag med efterfølgende debat vil rejse en aktuel problemstilling og belyse den fra forskellige 

perspektiver, så der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.  

 

  

https://www.ledelseskom.dk/files/media/documents/hanne_foss_hansen_bidrag.pdf
https://www.ledelseskom.dk/files/media/documents/6._ann-louise_holten_bidrag_v2.pdf
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Arbejdsform 
Bortset fra et kort oplæg om emnet og det teoretiske grundlag for aftenen, vil forløbet være fokuseret på 

den debat, der udspiller sig mellem gæsterne og på at fremme afklaring af løsningsmuligheder. 

 

Pris Medlemmer: Gratis deltagelse 

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

Tilmelding til 
 

erik@staunstrup.net  

Senest 
 

17. marts 2018  

Middagen 
 

Bestilles og betales i caféen ved mødets start. (110-170 kr) 

Artikel Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagerne 
inviteres som medforfattere. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  
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