
www.sund-by-net.dk  1 

 

 

 

 
 

Netværk for fællesskabsagenter 2015 
 

Program: Lederskab og nye velfærdsstier 13. maj kl. 10-15.30 
KL-huset, Weidekampsgade 10, København. Mødelokale 1-01  

 
Hvordan kan du lede de skjulte og stiltiende ressourcer og velfærdsmuligheder, der knap nok er blevet 
til? Vi sætter fokus på den nye lederrolle og på ledelse af nye velfærdsopgaver.  
 
At arbejde med inddragelse af borgere, byrum og andre aktører i sundhedsarbejdet udfordrer nemlig 
den strategiske ledelse, hvor ressourcer ledes gennem kontrol og på distance. I stedet fordrer det en 
radikal åbenhed i forhold til den lokale opgave både ledelsesmæssigt og organisatorisk. Det handler om, 
at kunne skabe nye velfærdsstier på tværs af siloer og organisationsgrænser og at kunne ’blødgøre 
strukturer’, så de kan handle dynamisk, flydende og aktivt i forhold til velfærdsopgaven. 
 
På dag 1 arbejder vi med radikal åbenhed og det at samskabe gennem lokale mikrobegivenheder. Det vil 
vi arbejde videre med mellem dag 1 og 2. Endelig vil vi på dag 2 skrue op for teknikker til samskabelse.   
 
Undervisere er Christa Breum Amhøj og Jacqueline Albers Thomasen 
 

 
Kl.10.00 – 11.00                    Velkommen - igen 

 Dagens program 

 Kortlægning af FA-byen – mapping som metode 
 

Kl.11.00 – 12.30                    Radikal åbenhed 
 Public Entrepeneurship v. Christa 

 Lederens mentale og fysiske åbenhed – veje til at åbne 
organisationen radikalt op i forhold til de lokale opgaver og 
møder med borgeren v. Jacqueline 

Kl.12.30 – 13.15                    Frokost  
 

Kl.13.15 – 14.15                    Bykortet set gennem radikal åbenhed 
 Guidede interview og kreativ feedback – hvordan aktivere 

den skjulte velfærd? Hvordan arbejde med inviterende 
teknikker? 

 Affektiv ledelse – stemningens, intensitetens og poesiens 
sprog som katalysator for ”den ekstra” velfærd, der skaber 
det værdifulde og virksomme og åbne møde  
 

 

Sund By sekretariatet 
c/o KL-huset 

Weidekampsgade 10 
2300 København S. 
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Kl.14.15 – 15.15                   Samskabelse – at lede på organisationens frie radikaler 
 Skabelse af åbenhed gennem interaktioner og samskabelse 

 

Kl.15.15 – 15.30                    Eksperimenter i perioden til lederdag 2 
 Opgaver til dag 2 

 Tak for i dag! 
 
 

 


