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Netværk for fællesskabsagenter 2015 
 

Program for “Lederdag 2: Lederskab og nye velfærdsstier”  
 
Det overordnede tema for de to lederdage er et perspektiv på, hvordan man kan 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 2 skruer vi op for teknikker til samskabelse, der kan skabe nye veje i de paradokser, vi ofte 
oplever som ledere og medarbejder.   
 
Undervisere er Christa Breum Amhøj og Jacqueline Albers Thomasen. 
 

VIGTIGT! Forberedelse til dagen 
 
Medbring et billede der kan symbolisere noget der har påvirket din ledelse, eller noget du har gjort 
siden sidst. Det kan eksempelvis været noget der har berørt dig eller andre, noget der har været svært 
eller noget der har overrasket. 

 
Kl.10.00 – 11.00                    Velkommen – Vi stiger ind i raketten 

 Vi ankommer til FA-byen og genbesøger den. Hvad er der 
sket i byen – nye små begivenheder? 

 Vi bevæger os fra simpel ledelse til transformativ ledelse  

 Og vi skaber dét verdenen har brug for 
 

Kl.11.00 – 12.30                    Radikal åbenhed 
 Den dybeste drøm om vores lederskab – fra rolle til 

skabende fællesskaber. Entrepreneurships studiernes 
begreber om ’Collaboration’ og ’Spacing Organizations’ 
introduceres ude og indefra  

 Fremtidsparat lederskab – indtryk og udtryk, der skaber det 
værdifulde møde, der kan skabe nye velfærdsstier  

Kl.12.30 – 13.15                    Frokost  
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Kl.13.15 – 14.15                    Turen tilbage – At aktualisere det kreative mellerum 
 Paradokser i ledelse: fra enten/eller til både og 

 

Kl.14.15 – 15.15                     Et sikkert nok handlegrundlag 
 Men også nye kreative begyndelser  

 

Kl.15.15 – 15.30                   En ny modig og kreativ handling  

 Tak for i dag! 
 
 
 

 
 

 


