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Middag med mening  

20. april 2020 kl 19-22 på det virtuelle medie Zoom 

Lederskab i en krisetid 

”Middag med mening” hedder netop sådan, fordi vi plejer at mødes over en god middag og bagefter drøfte 

et vigtigt og aktuelt emne om ledelse. Men denne gang må du spise middagen hjemme hos dig selv, og 

bagefter kan vi ”være sammen hver for sig” på Zoom. 

Emnet er helt aktuelt og meget vigtigt! Hvordan kan du bære sig ad med at være en god leder i en tid, hvor 

alle hverdagens arbejdsgange er vendt på hovedet. Hvordan kan du agere i dette nye felt, så du er en 

troværdig leder, der både formår at træde i karakter og kunne håndtere situationerne og samtidig ikke 

handler bare for at handle. Lederskab i en krisetid drejer sig lige så meget om, hvordan man forvalter 

kompleksiteten og dynamikken. 

De to artikler vi anvender som afsæt til drøftelserne fylder i alt 6 sider, og du får dem tilsendt, når du 

tilmelder dig. Artiklerne omhandler disse to perspektiver: 

• Viser du lederskab eller viser du bare handlekraft? 

Som leder i en krise er det vigtigt at have modet til at afstå fra handlinger, der mest tilfredsstiller 

ens eget behov for at vise handlekraft. Evnen til at bevare roen og overblikket i usikre tider 

fortjener lige så stor anerkendelse som evnen til at træffe hurtige beslutninger. Lederskabet er at 

kunne mestre balancen mellem handlen og ikke-handlen. 

 

• Sådan træder du i karakter i en krisetid 

Det handler i høj grad om at være en synlig leder, selv om man ikke er sammen, som man plejer. 

Man skal være i løbende kontakt og lederen skal spørge ind til det faglige. Det er vigtigt at 

understøtte en sammenhængskraft, selvom man sidder hver for sig. Man skal også turde spørge 

om, hvordan det går med at arbejde hjemmefra. 

 

Hvis man ikke tager det alvorligt, risikerer man at medarbejderne mistrives. Det er vigtigt at 

medarbejderne ikke mister overblikket. Derfor skal man som leder hjælpe med at prioritere 

opgaverne, det er en vigtig del af sammenhængskraften. Ellers risikerer man at medarbejderne får 

stresssymptomer. 

 

 

 



 Institut for Ledelse og Innovation 
- viden, der virker i praksis 

 

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: 
 

Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: Gratis deltagelse 
 

Tilmelding til 
 

formand@ifli.dk   

Senest 
 

19. april 2020 
 

 

Antal deltagere 
 

Vi har plads til 6-8 deltagere i Zoom-rummet 

Zoom-rummet 
 

Du får tilsendt et link til Zoom-rummet ved tilmelding. Det Zoom-rum vi 
anvender er drevet af Danish einfrastucture Cooperation (DeiC) under 
Uddannelses- og forskningsministeriet. Alle krav til EU´s databeskyttelseslov 
(GDPR) overholdes. 
 

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