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‘Det trængte ledelsesrum’
– muligheden for reel ledelse?

Velkommen til ledertræf

I år sætter ledertræffet fokus på vil-
kårene for FOA ledermedlemmers 
muligheder for at udføre reel ledelse 
i deres funktion som ledere.

Hvordan kan man som leder udfylde 
og udfordre ledelsesrummet? Hvad 
skal der til for at kunne udføre reel 
ledelse, og hvordan sikrer man, at 
vilkårene for ledelse bliver så åbne 
som mulige?

Skal man være modig for at være 
leder? Og hvordan kan man som  
leder arbejde med ledelse, når doku-
mentation, kontrol og registreringer 
er en del af dagligdagen? 

Alle er emner, som vi vil få belyst via 
indlæg fra en lang række foredrags-
holdere, og som vi vil få mulighed for 
at drøfte med hinanden.

Der vil være masser af viden og  
inspiration at tage med hjem til det 
daglige arbejde.

Venlig hilsen

Mona Striib 
Næstformand FOA

Tilmelding

Dato: 11.-12. september 
Sted: Nyborg Strand

Pris for hele arrangementet og  
overnatning er 2.550 kr.

Der udbetales ikke refusion for 
transport og daglønstab.

Bemærk: Bindende tilmelding, men i 
tilfælde af et evt. afbud er det muligt 
at sende en anden i stedet.

Tilmelding skal ske via foa.dk/  
Forbund/FOA-Leder/Kalender-  
Leder-Generel

Er du i tvivl så ring til Annika  
Leth Olsen på 46 97 25 10 
mail foabureau@foa.dk

Tilmeldingsfrist
1. september 2018
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11. september

10.00-13.00 Åbning
 v. Mona Striib, næstformand FOA

 Ledelse af den offentlige sektor
  Ledelseskommissionen har i løbet af efteråret 2017 arbejdet 

på anbefalinger til offentlig ledelse. Anbefalingerne handler 
om ledelsesrummet, lederens rolle og ageren. Anbefalingerne 
offentliggøres efter overenskomstforhandlingerne og er  
derfor klar til drøftelse på ledertræffet. 

 v. Sophie Løhde, minister for offentlig innovation 

 At lede opad
  Annette Klausen Bengtsson har skrevet bogen: At lede opad 

– få succes med din chef. Den giver mellemlederen et stærkt 
værktøj til at skabe effektiv forandringsledelse og handler 
om, hvordan du som leder kan komme tættere på de beslut-
ninger, som har betydning for netop din afdeling eller enhed. 

 v. Annette Klausen Bengtsson, ledelsesrådgiver

 Nutidens ledelsesrum
  Lene Tanggaard har bl.a. været med til at skrive bogen:  

Tæller vi det, der tæller. Den stiller spørgsmålstegn ved  
om effektivitet og produktivitet er noget, som kan måles og 
vejes. Lene vil sætte fokus på, hvad dette behov for doku-
mentation og kontrol betyder for ledelsesrummet. 

 v. Lene Tanggaard, professor på Aalborg Universitet

13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00 Ledelse af forråelse
  Dorthe er forfatter til bogen: Når gode mennesker handler 

ondt. Den sætter fokus på de handlinger, som personale der 
arbejder med mennesker nogle gange udfører.  
Handlinger, som i bund og grund handler om forråelse  
og afmagt. 

 v. Dorthe Birkmose, psykolog og forfatter

 Walk and talk
 Hvad har vi hørt, hvad betyder det, og hvad gør vi?

16.00-16.30 Kaffepause



 FREMTIDENS LEDELSE  |  FOA 76 FOA  |  FREMTIDENS LEDELSE

16.30-18.00 Tænk vildt som leder
  Rane Willerslev kritiserer New Public Management,  

0-fejlsregimet og ‘djøfokratiet’. I sit oplæg sætter han  
spot på, hvordan han mener, at kreativiteten overlades til den 
private sektor, mens de offentligt ansatte løber rundt som 
piskede myrer og servicerer et djøflag. Han mener, at det 
uigennemskuelige økonomistyringssystem i kommunerne 
blokerer for en velfungerende offentlig sektor. 

 v. Rane Willerslev, museumsdirektør og oplægsholder 

18.00-19.00 Netværk og sparring

19.00 Middag

12. september

9.00-10.30 Når ledere tier
  Hvad er ytringsfriheden som leder? Hvornår må man tale, og 

hvornår må man ikke? Hvad betyder det at have en loyali-
tetsforpligtelse, og hvordan kan man sikre, at kvaliteten i  
velfærden består som leder? Ombudsmanden præsenterer 
reglerne for ytringsfrihed for ledere og diskuterer eksempler 
på, hvornår man som leder er nødt til at lede opad. 

 v. Jørgen Steen Sørensen, Folketingets Ombudsmand

 Plenumdebat om ytringsfrihed for og blandt ledere

10.30-12.00 Mod i ledelse
  Jens har stor erfaring som underviser fra Filmskolen,  

Danmarks Radio og samtlige elevskoler i landet. Jens er 
skuespilleruddannet, og i den brede offentlighed er han nok 
mest kendt for sin rolle som Ulrik i Matador samt i Een gang 
strømer. I sit foredrag om: Mod i ledelse, taler Jens om, hvor-
dan man som leder kan være med til at motivere og inspirere 
sine medarbejdere ved at være modig og give lidt af sig selv. 

 v. Jens Arentzen, skuespiller og underviser

 Plenumdebat om Mod i ledelse

12.00-12.30 Tak for denne gang 

12.30-13.30 Frokost



I år sætter ledertræffet fokus på vilkårene for FOAs 
ledermedlemmer under udførelsen af deres arbejde. 

Ledertæffet handler om Det trængte ledelsesrum 
og de ledelsedilemmaer, lederen står i.  
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Leder
FOA er Danmarks tredjestørste fagforening. FOA repræ-
senterer omkring 4.000 ledermedlemmer inden for den 
offentlige sektor. FOA står bag lederen og arbejder for at 
fremme forståelsen for lederens faglighed. Det betyder, 
at FOA leverer kvalificeret sparring, støtte, vejledning og 
rådgivning til ledermedlemmerne. Vores opgave i FOA er 
at slås for at ledernes ledelsesrum, -roller og -opgaver er 
klart definerede. Derudover aftaler FOA ledernes løn og 
arbejdsvilkår gennem overenskomsterne. 


