
 

Social & Sundhed

Program for lederkonference
9. november & 10. november 2015

Det overordnede tema for lederkonferencen er krydsfeltet mellem at lede  
indad og udad med udgangspunkt i de 5 lederroller fra Leder på Kanten.

Målet med konferencen er, at lederne får:

 • Ny viden og inspiration i forhold til ledelse udad og indad.

 • 
Konkrete redskaber, som lederne kan bruge i krydsfeltet  

  mellem at lede indad og udad.

 • Arbejdet med samarbejde på tværs og fællesskabelse internt.

Vingsted Hotel og Konferencecenter • Vingsted Skovvej 2 • 7182 Bredsten



Program
Mandag den 9. november 2015

 
09:00 Ankomst og morgenmad.

09:30 Velkomst og introduktion til Social & Sundheds leder- 
 konference 2015 – ved direktør Jakob Kyndal. 

09:45 ”Inspiration fra Skanderborg Kommune om fremtidens  
 fællesskaber”  – ved kommunaldirektør  Lisbeth  Binderup.  
 
10:45 ”Hvordan kan vi lede i krydsfeltet mellem at lede indad og  
 udad” – faciliteres af Birthe Hyldborg Jensen, Public Funk. 
 
 Fokus på ledelse på kanten, de 5 lederroller og relations- 
 ledelse.

12:30 Frokost.

13:30 ”Hvordan kan vi som ledere understøtte fællesskab med  
 borgerne og borgernes deltagelse i nye velfærdsløsninger”  
 – faciliteres af Birthe Hyldborg Jensen, Public Funk. 
 
 Fokus på ledelse af og i fællesskaber, herunder konkrete  
 kommunikationsprocesser og foretrukne handlinger.

15:15 Kaffepause.

15:45 ”Inspirér din kollega eller få selv inspiration med hjem” 
 – faciliteres af Birthe Hyldborg Jensen, Public Funk.  
  
 Netværksøvelse: 
   • sparring & inspiration – eksempler fra egen hverdag. 
  • hvordan lykkes vi med fællesskabelsen. 
  
17:15 Pause og indkvartering.

18:30 Energizers.

19:30  Middag.

21:30  ”Natworking”.



Program
Tirsdag den 10. november 2015

 
 
07:00 Morgenmad.

08:30 Opsamling på dag 1 og introduktion til dagens program  
 – ved Jakob Kyndal.  

08:45 Stafet fra MED temadag – ved Karin Rubusch Martensen,  
 Heidi Tina Hald, Betina Grønkjær Pedersen og Mette  
 Träger Lund  (FTR´ere)

09:15 ”Kunsten at samarbejde” – oplæg om relationel koor- 
 dinering ved organisations- og ledelseskonsulent Mikkel  
 Pilgaard Madsen.

10:45 ”Hvad kan vi tage med hjem? – Opsamling på konkrete  
 metoder og redskaber. 
  
11:30 ”På vej mod 2020” 
 
 Vision og strategiske fokusområder i Social & Sundhed  
 – ved Jakob Kyndal.

12:30 Tak for i år.

 Frokost.



Gæstedeltagere
Social & Sundhed  / Lederkonference november 2015

 
     
     Birthe Hyldborg Jensen
       
      er medstifter og konsulent fra Publik Funk. 

      Birthe er uddannet cand.phil. i kommunikation og har  
      en master i organisationspsykologi. Hun har en bag- 
      grund som leder, underviser og organisations-/ledelses 
      konsulent med mange års erfaring fra offentlige og pri- 
      vate organisationer.   
      

      

      Lisbeth Binderup 

      er kommunaldirektør i Skanderborg Kommune og kendt       
      for sit fokus på ”Kommune 3.0”.

      Lisbeth er uddannet cand.scient.pol. og har bl.a. været     
      kommunaldirektør i Nordborg Kommune og partner i  
      Lundgaard Konsulenterne.  

      Mikkel Pilgaard Madsen 

      er ledelses- og organisationskonsulent fra Joint Action  
      og medforfatter til bogen ”Ledelse af Relationel Koor- 
      dinering”.

      Mikkel er uddannet fra Kaospiloterne, som er et af  
      nordens førende grunduddannelsesforløb indenfor ledel- 
      se og organisering. Han har bred erfaring med ledelse,  
      rådgivning og undervisning. 


