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Tilmelding

Dato: 29.-30. oktober 
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 Helle Kragskov  
på 46 97 24 27 - mail foabureau@
foa.dk.

Tilmeldingsfrist
15. oktober 2019
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‘Personligt eller organisatorisk 
lederskab’– hvad virker?

Velkommen til ledertræf

I år sætter ledertræffet fokus på 
personligt eller organisatorisk leder-
skab.

Personligt lederskab vil fylde i frem-
tiden - hører vi!
Ledelseskommissionen anbefaler 
ligefrem at alle offentlige ledere skal 
have en stærk ’lederidentitet’. 

Men hvad forstår vi egentlig ved ’leder-
i dentitet’? Er det noget der opstår af 
sig selv? Og er det alene den enkelte 
leders ansvar at udvikle den? Er le-
delse ikke mere en funktion, som 
udføres indenfor de rammer, der er i 
den organisation, hvori ledelse ud-
øves?
 

Temaet får vi belyst via indlæg fra en 
række foredragsholdere og diskus-
sioner på træffet.

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

Venlig hilsen

Joan Lindskov 
Politsk ansvarlig for 
lederområdet i FOA
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29. oktober

10.00-13.00  Åbning 
v. Joan Lindskov, politisk ansvarlig for lederområdet i FOA

  Et stærkt lederfællesskab 
I 2018 nedsatte Fagforeningernes Hovedorganisation (FH)  
et Lederforum, som skal varetage organistionens interesser 
på lederområdet. Lederforum er således talerør for 40.000 
ledere i den offentlige og private sektor. Bente Sorgenfrey er 
formand for Lederforum, og FOA deltager i FH’s Lederforum.  
v. Bente Sorgenfrey, FH’s Lederforum 

  Fremtidens lederskab påvirker fremtidens velfærd 
I fremtidens lederskab er der et behov for en større organi-
satorisk ansvarlighhed, ift. hvordan man skal lede og styre 
offentlig velfærd. Hvordan kan styringsparametre og kompe-
tenceudvikling tage afsæt i borgerne og medarbejdernes 
indflydelse, kompetencer og læring? 
v. Poula Helth, ledelsesforsker og forfatter
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13.00-14.00 Frokost

14.00-16.00  Substantiel ledelse 
Jan har udgivet bogen ’Substantiel ledelse’, som handler om 
ledelse og samfundet. Bogen beskæftiger sig med, hvad det 
betyder, at reorganisere den offentlige sektor og ikke mindst, 
hvad ledelse af en ny reorganiseret offentlig sektor betyder.  
v. Jan Nørgaard Knudsen, forfatter

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

16.00-16.30 Kaffepause
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16.30-18.00  Til den yderste grænse - om verdens brændpunkter 
Kai Vittrup er tidligere chefpolitiinspektør i København og nu 
ansat som sikkerhedsrådgiver for Folketinget. Han har arbej-
det i EU og FN i verdens brændpunkter som bl.a. chef i Af-
ghanistan. Kai er i dag anerkendt som en af verdens bedste 
ledere og fortæller i sit oplæg om at gøre en forskel, og hvad 
han har gjort for at få danske værdier til at smitte af på nogle 
af verdens farligste stater.  
v. Kai Vittrup, tidligere chefpolitiinspektør i København 

18.15-19.00  Helt på toppen i offentlig ledelse 
v. standupkomiker Michael Schøtt

19.00 Middag
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30. oktober

9.00-10.30  Ledetråde 
Meningsskabende værdiledelse kræver, at lederen iklæder 
værdisættet 3 former for mening: Formålsmening, indre me-
ning og organisatorisk mening. Det og meget mere om le-
delse, beskriver Helle Hein i sin nye bog ’Ledetråde’.  
v. Helle Hein, forsker og forfatter

 
10.30-12.00  Fra leder til ledelse 

Alfred er tidligere chef for Irma og har dengang formået at 
lave en såkaldt turn around for Irma koncernen med sin le-
delsesstil. Alfred har bl.a. skrevet bogen ’It’s all about people’, 
som sætter fokus på, hvordan man som leder kan nå frem til 
flere medarbejdere, som kan, tør og vil meget mere.  
v. Alfred Josefsen, ledelsesrådgiver og foredragsholder

12.00-12.30 Tak for denne gang 

12.30-13.30 Frokost



I år sætter ledertræffet fokus på personligt eller  
organisatorisk lederskab.

Personligt lederskab vil fylde i fremtiden - hører vi! 

Fremtidens ledelse
JUNI 2019
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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. 


