Institut for Ledelse og Innovation

www.ifli.dk

- viden, der virker i praksis

Dit nye ledelsesrum – Gratis dialog-webinar 1

Hvordan skaber du dit nye ledelsesrum?
Mange vaner og principper, som vi før Coronakrisen betragtede som uforgængelige, er langsomt
smuldret i takt med, at hjemmearbejdspladserne har taget over. Er du parat til at forme en ny
normal? Ved du, hvordan du ønsker at se dig selv som leder i de nye omgivelser?
Vi indbyder til et webinar, der kan inspirere til fornyelse af din ledergerning. Der kommer korte oplæg med
dialog om erfaringer og de muligheder, der viser sig for udvikling i praksis.

Bliv skarp på din egen vision koblet til de behov for udvikling, du ser for virksomheden
➢ Det er gratis at være med. Vi giver dig en pakke med webinar, bog og APP, som spiller sammen.
➢ Du kan vælge imellem:
Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00-20.15 eller
Torsdag den 22. marts 2021 kl. 19.00-20.15.

Hvorfor – og hvorfor lige nu?
Vi ved, at de ledere der arbejder med deres ledelse mindst en gang om året, opleves at lede i højere grad
end de ledere, der ikke gør.
Denne indsats ift. egen ledelse er særlig fremtrædende lige nu. Den pludselige nedlukning af samfundet
under COVID-19 skabte en brændende platform, hvor alle var nødt til at finde nye løsninger. Det kaldes
også for strategizing – en proces, der hele tiden udvikler rammerne og reglerne. Intet er statisk og sikkert,
men kan udvikles i en retning, der ikke kan fastslås med sikkerhed 1.
Lige nu ligger mulighederne for udvikling åbne. Her er det vigtigt, at din vision og din holdning til
virksomheden bliver dit afsæt. Hvis vi vil gribe den nye virkelighed og udnytte dens muligheder, så må vi
øge fleksibiliteten og åbenheden overfor nye tiltag og nye tanker. Samtidig må vi være parate til at lade
mere ansvar og selvledelse glide videre ud i virksomheden.
Webinaret vil forløbe med korte oplæg med dialog om erfaringer og de muligheder, der viser sig for
udvikling i praksis.
På aftenen møder du:
Betty Frederiksen, udviklingskonsulent i Syntesa og IFLI-bestyrelsesmedlem. Erfaring med
forandringsprojekter indenfor IT, produktion & logistik og offentlige institutioner. Skaber
rum for at den enkelte leder kan udvikle sig som leder, og derigennem at udvikle sin
organisation.
Erik Staunstrup, underviser på Diplom i ledelse og er forfatter til bøger om ledelse og
organisation. Erfaring med læringsprocesser og kunsten at positionere sig som leder. I
øjeblikket er fokus på udvikling af lederkompetencer i praksis.
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Praktiske informationer:
Dato for afholdelse

Onsdag den 17. marts 2021 kl. 19.00-20.30 eller
Mandag den 22. marts 2021 kl. 19.00-20.30.

Webinarets
Form

Vi mødes virtuelt via zoom. Link fremsendes ved tilmelding.
Deltag - alene - eller sammen med en ledelseskollega - der også har brug for ny
inspiration!
Du får tilsendt et link til Zoom-rummet ved tilmelding. Det Zoom-rum vi anvender
er drevet af Danish e-infrastucture Cooperation (DeiC) under Uddannelses- og
forskningsministeriet. Alle krav til EU´s databeskyttelseslov (GDPR) overholdes.

Lederkompetencer i
praksis

Ved tilmelding får du tilsendt bogen
”Lederkompetencer i praksis” uden
betaling.
Det er ikke nogen forudsætning for at
deltage, at du har læst bogen.
Du kan læse mere om bogen og dens
inspiration til udvikling af din ledelse på
www.lederkompetencer.net

Download app

Tilmelding

Du kan starte forberedelserne til dialogwebinaret allerede nu ved at udfylde
svarmulighederne på app`en
Lederkompetencer, som du kan downloade
fra både Appstore og Google Play.
1. Ved at vælge svarmuligheder i app´en
skaber du et billede af din vision om, hvordan du gerne vil se dig selv som
leder.
2. Dernæst ser du, på den virksomhed du er ansat i. Giv dig tid til at reflektere
over DIN vurdering af, hvilke ønsker om kompetencer, du oplever og ser, at
der træder frem i virksomheden. (Du skal ikke tage afsæt i strategier eller
politikker, der eksisterer i forvejen).
3. Ved sammenligning får du klarhed over, hvor der er sammenfald, og hvor der
er forskelligheder i din vision og din vurdering af virksomhedens syn på dit
lederjob. Det er disse forskelle, der åbner for udvikling i din ledelse.
Tilmelding via webshop på IFLI´s hjemmeside www.ifli.dk
Tilmeldingsfristen er 2 dage før afholdelse.

Yderligere
informationer:

Fås ved henvendelse til:
- Betty Frederiksen, Syntesa, bf.syntesa@gmail.com
- Erik Staunstrup, formand for IFLI, formand@ifli.dk

