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Møde med mening
12. april 2021 kl 19.30-21.00, virtuelt

Leder – tag magten på dig
Er magt noget vi kan tage eller tildele? Kan man frasige sig den?
Og hvad er det, der er tiltrækkende i forhold til at lede andre?
Vi bruger denne aftens virtuelle møde til at undersøge, hvad vi får øje på, når vi deler erfaringer om
hvordan vi leder og hvad vi får øje på i ledelse - i relation til at tage magten på sig.
Ud over spørgsmålene øverst undersøger vi også: Hvad sker der med os, vores ledelse og magt i krisetid?
Vi tager udgangspunkt i artiklen: ”Leder – tag magten på dig” udgivet af Væksthus for Ledelse. Skrevet af:
Karsten Mellon, Ph.d. ledelsesforsker, forfatter og foredragsholder, samt Dion Rüsslebæk Hansen, Institut
for Kulturvidenskaber, Syddansk Universitet. Link til artiklen.
Velkommen til en gensidigt inspirerende aften om ledelsesmagt og magt i ledelse.
Vi ved at de ledere som mindst en gang om året arbejder med sin ledelse, opleves at lede i større grad, end
de der ikke gør. Så mød op, være med i vores inspirerende delinger og gå beriget hjem.

Arbejdsform
Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, hvor vi over
en god middag (denne gang efter din egen gode middag) vil rejse en aktuel problemstilling og belyse den fra
forskellige perspektiver, så der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.
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For både medlemmer og ikke-medlemmer: Gratis deltagelse

Tilmelding til
Senest

formand@ifli.dk
7. april 2021

Form & antal
deltagere

Vi mødes virtuelt via zoom. Så vi har plads til flere end de sædvanlige 6-8 omkring bordet.
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.

Artikel

Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagernes bidrag samles i
anonymiseret form og efterfølgende kan lægges på ifli.dk

