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MasterClass  

Væredygtighed og overskud i ledelse 
- med konkrete cases fra lederes hverdag 

 
Væredygtighed beskrives som indersiden af bæredygtighed. Som bevidstheden bag 
handlingen. Denne MasterClass undersøger, hvordan det kan gavne din ledelse, at du øger 
bevidstheden bag dine handlinger. Caroline Heerup ser på væredygtigheden ud fra 
erfaringerne med hendes teori O Sense® om personligt overskud. 

Denne MasterClass indeholder både indlæg og plads til dialog, så du kan starte din rejse ind i en mere 

bevidst væredygtighed. Caroline Heerup er en medrivende fortæller, og hun vil beskrive nogle af de 9 

væredygtighedsmål via cases fra hendes eget og andres arbejde med at øge det personlige overskud i en 

kompleks ledelseshverdag. Resultaterne kan du helt sikkert genkende, og måske vil de endda fremkalde et 

lille grin eller en tåre. Vi stiller skarpt på: 

 
 

• Du vil altid udvise 
væredygtighed, men 
hvordan registrere du 
styrken? 

• Hvordan påvirker det, at 
du lukker andres 
synsvinkler ind? 

• Hvilken rolle spiller dit 
syn på dig selv og din 
ledelsesrolle? 

 

 
  

Caroline Heerup er konditor, forfatter, MPA og direktør i konsulentfirmaet  

O Sense® 

Caroline er en meget skarp iagttager af vor daglige liv på arbejdspladser 

såvel som privat, og hun har testet sin teori om vejen til overskud gennem 

flere år. Hun opdagede, at overskud udgør fundamentet for måden, du er 

på. Det vil sige, hvordan verden tolker dig. Hvordan du taler til andre og 

hvordan andre opfatter dig, samt hvordan din krop trives.  

Udgav i 2017 bogen; O Sense - Vejen til overskud  

https://anker-bøger.dk/product/o-sense-vejen-overskud/
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Målgruppe: - Mellemledere  
- Konsulenter og ledere, med interesse for trivsel og motivation. 
 

Indhold: Du vil blive klogere på, hvad væredygtighed kan være. Du vil møde andre  
ligesindede, som du kan drøfte eftermiddagens oplæg med. Du vil høre om  
overskudsteorien O Sense® set ud fra et væredygtighedsperspektiv, når vi  
stiller os selv disse spørgsmål: Kan man undgå at være væredygtig? Hvad er  
det, der spænder ben for væredygtigheden i os og i dagligdagen? Og du vil  
få nogle konkrete bud på, hvordan du kan undgå, at det sker for dig. 
 

Tid og sted: 

 

4. november 2022, kl. 12.00 – 16.00 
 
12.00-12.30 Ankomst og netværksfrokost 
12.30-13.30 Oplæg om væredygtighed, Caroline Heerup 
                       Case om væredygtighed og trivsel, Anna Dorte Vaupell Thomsen 
13.30-14.00 Dialog i grupper inklusive kaffe 
14.00-15.45 Cases om erfaringer med væredygtighed på arbejdspladsen 
                       Dialog om muligheder for væredygtighed 

                       Præsentation af værktøjer til at styre og fremme dit overskud. 
15.45-16.00 Opsamling 
 
Kulturhuset Islands Brygge 
Islands Brygge 18 
2300 København S 
 

Pris:  

 

Prisen for deltagelse er 500 kr. + moms, der inkluderer  

• Oplæg med Caroline Heerup 

• Cases med Anna Dorte Vaupell Thomsen samt konkrete erfaringer 

• Sandwich, øl/vand ved mødets start, kaffe / kage 

• Tilbud om et års gratis medlemskab af IFLI (Husk at vælge +IFLI ved 
tilmelding) 

 

(For IFLI-medlemmer er prisen for deltagelse 400 kr. + moms) 
 

Læs mere: Her kan du læse mere om arrangementet www.ifli.dk, 

Væredygtighed,  O Sense® 
 

Tilmelding Tilmelding via webshop på IFLI´s hjemmeside: https://ifli.dk/ifli-webshop.html  
Faktura fremsendes efterfølgende. 
 

Tilmeldingsfristen er senest mandag den 31. oktober 2022. 

Yderligere 
informationer: 

Fås ved henvendelse til: 
Erik Staunstrup, formand for IFLI, formand@ifli.dk 
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