
SUND BY LEDERNETVÆRKET
16. MARTS KL. 10-20 I 'HAVNERUMMET' 3. SAL

BLOX - BRYGHUSPLADSEN 10, 1473 KØBENHAVN K

MØDE 1 AF 4 I 2023
MØDE#2: 1. JUNI

MØDE#3: 7.-8. SEPT.
MØDE#4: 1. NOV.

HJEMMEOPGAVE

Let morgenforplejning 
 

Udvidet ’keep it simple’- intro til generativ ledelse
 

Øvelse: Hvordan ser virkeligheden ud (kortlæg din
organisation med afsæt i hjemmeopgaven)

 

Velkommen - holdet præsenteres og rammesætning af
forløbet og dagen v/Charlotte iisager Petersen

 
Keep it simple - intro til at lykkes på tværs gennem

bæredygtig ledelse v/Christa Breum Amhøj og Oleg Koefoed
 

Præsenter dig selv med naturens metaforer - hvad er din
drøm om en bæredygtig organisering

 

 

Kl. 09:30 | Ankomst

Kl.11:30| Trædesten til mønsterbrud

Kl.10:00| Velkomst

Kl. 13:00| Frokost

Gåtur til Dome of life på Islands Brygge (ca. 15 min.) - at
integrere økosystemer i din praksis

 
Menneskeliv voxpop 

Hvad forbinder du med den sunde by? 
Hvordan trives du i byen? 

 
Gåtur med makker hjemover - mulighed for at tage en

badetur i havnen: Hvad er du blevet inspireret af på turen? 

Samtale med samtalepartner Tanya Lindkvist, programchef
v/DAC 

Kaffepause i BLOX

Fælles dialog af læring/ inspiration fra turen til Dome of life.
Hvad er din prøvehandling frem til næste møde?

 
Inspirationskilder til netværk  

 
Mød dit buddy-team: Networking på kryds og på tværs

Kl. 14:00| Inspirationsklasselokale

Kl. 17:30 - Networking og samtale

Kl. 15:45|  Kaffe

Kl. 16:00| Vær kritisk og kreativ

Kære leder, inden vi ses, vil vi bede dig om at løse en kreativ hjemmeopgave. Du skal gå på opdagelse i din organisation og tage
billeder af den måde, der tales om bæredygtighed – særligt i samarbejder hvor du selv indgår. INDEN vi mødes skal du sende

dine billeder til CIP@sundbynetvaerket.dk (send gerne 2-3 billeder pr. deltager) – vi skal bruge disse i løbet af dagen
(deadline er den 13. marts kl. 12, men gerne før).

 
VEL MØDT TIL EN INSPIRERENDE DAG!

Gode netværkshilsner fra Christa, Oleg og Charlotte 
 
 

 

Middag i BLOX
Kl. 18:30| MiddagFrokost


