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Leder – Er din ledelse fake?
Ikke fake som direkte snyd og svindel, men en form for ledelse, hvor du
med de bedste intentioner bliver til en leder, der støtter, lytter, har empati
og er bevidst om dine egne følelser – men i virkeligheden er det en adfærd,
der tilfredsstiller dine egne følelsesmæssige behov for at være en helt eller
for at få ret eller anerkendelse?
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 den måde vi leder på – Er min ledelse fake?.
Vi tager udgangspunkt i artiklen: ”Mange faker deres ledelse – gør du?” udgivet af Væksthus for Ledelse. Skrevet af:
Elsebeth Hauge, foredragsholder, forfatter og lederudvikler. Hun er tidligere kontorchef i Undervisningsministeriet og
forandringsspecialist i Vestas, og har netop udgivet bogen "Lederskam - skamfulde fortællinger fra ledere og topchefer
i Danmark" Artiklen uddeles ved tilmelding.
Velkommen til en gensidigt inspirerende aften om fake ledelse.
Uha, tænker du måske – hvad er der nu galt med at være en støttende, lyttende, empatisk og selvbevidst leder? Er det
ikke det, vi alle bør stræbe efter?
Jo, bestemt. Men det er faktisk muligt at fake emotionel intelligens. Her er der ikke tale om psykopatisk adfærd, hvor
det sker bevidst, men om det helt ubevidste, der sker i interaktionen mellem leder og medarbejder.
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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.
Pris

Medlemmer
og ikke-medlemmer

Gratis deltagelse

Tilmelding til

formand@ifli.dk

Senest

6. september 2021

Form & antal
deltagere

Vi mødes virtuelt via skype eller 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!

Artikel

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

