”Kompleksitet i ledelsesrummet
- bevar overblikket”
Offentlig ledelse er fyldt med kompleksitet. Det udfordrer de offentlige ledere mere og mere, og lægger et stigende pres på
den enkelte leder.
Foreningen af offentlige HR chefer byder velkommen til
en spændende og aktuel temadag.

Tirsdag, den 17. september 2019, Kl. 9.00 – 16.00
Trinity Hotel & Konference Center
Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia

Hvis de offentlige ledere håbede
på forståelse, så opfordrede ledelseskommissionens formand i stedet til at stoppe klynkeriet.
Nogle ledere er gode til at håndtere kompleksiteten og de forskellige paradigmer, andre siger selv
fra, men desværre ses også eksempler på chefer og leder, hvor
kompleksiteten bliver for stort,
som bliver ramt af stress.
På temadagen sætter vi fokus på
udfordringen – og tabuet. Dagen
henvender sig både til chefer og ledere, der har fokus på kompleksitet i ledelsesrummet, og til HR-og personalechefer, arbejdsmiljøledere mm., som har ansvaret for organisationens arbejdsmiljøindsats for at håndtere mistrivsel hos ledere.
Temadagen er et frisk mix af teoretiske oplæg, ny viden om kompleksitet, og praktiske cases og erfaringer med håndtering af pres og stress i lederrollen.
Se programmets detaljer på de følgende sider.
Tilmeld dig senest den 2. september 2019. Husk – princippet ”først til mølle”!
Med venlig hilsen
Kim Nissen, formand
OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer

Kompleksitet i ledelsesrummet
Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Velkomst
v. Kim Nissen, Formand for Foreningen af Offentlige HR-Chefer

Kompleksiteten i ledelsesrummet
v. Tue Isaksen, Arbejdsmiljø Centret

I dette indlæg sættes der fokus på den udvikling i lederrollen der er sket
over tid, paradigmeskiftet som mange ledere har oplevet. Fremtidens ledelse
er nu.
Der sættes fokus på dilemmaer og kompleksitet i ledelsesrummet.
At lede op ad
v. Annette Klausen Bengtsson, Klausen & Bengtsson

At være leder i dag kræver også, at du leder opad. Du skal kunne spille din chef
god, du giver dine medarbejdere en stemme opad. Det stiller flere krav til ledelse og er med til at sætte mellemlederen i et massivt krydspres.
Cafébesøg I
Du vælger på dagen mellem forskellige temaer, hvor vi præsenterer praktiske
cases som vedrører f.eks.
- Ledelsesspænd
- Det grænseløse arbejde m.fl.
12.15-13.00 Frokost og networking
Cafébesøg II
Cafébesøgene faciliteres af Arbejdsmiljø Centret

Når stressen rammer lederen
Oplæg fra offentlige ledere, hvor kompleksiteten blev for meget
a) Erfaringer fra en tidligere stressramt leder
b) Sådan håndterer vil stress hos ledelsen
v. Arbejdsmiljø Centret
Paradoksledelse
v. erhvervspsykolog og partner Lars Gundersen fra CLAVIS Erhvervspsykologi

…om hvordan lederen kan bevare handlekraften i en hverdag fyldt med paradokser, kompleksitet, modsætningsfyldte krav og ambivalens
Kl. 16.00

Tak for i dag
v/Kim Nissen, formand for OHRC.

Tue Isaksen

Annette Klausen Bengtsson

Lars Gundersen

Du finder flere informationer om Foreningen Offentlige HR Chefer på www.ohrc.dk
Hvis du ikke allerede er medlem – så er det også her du kan melde dig ind i foreningen!

Kompleksitet i ledelsesrummet
Pris
Medlemmer af OHRC:
Øvrige deltagere:

kr. 1.195,kr. 1.995,-

Forplejning
Der er fuld forplejning hele dagen og der vil inden mødet blive udsendt oplysningsskema til særlige madbehov.
Tilmelding
Tilmeldingsfristen udløber mandag, den 2. september 2019 – pladserne tildeles efter ”først til mølle” princippet, hvis tilmeldingernes antal overstiger vores kapacitet.
Tilmelding er bindende efter fristens udløb.
Du finder de seneste informationer på http://ohrc.dk/kompleksitet, hvorfra du også
kan tilmelde dig via foreningens medlemssystem.
Med venlig hilsen
Kim Nissen, formand
OHRC, Foreningen Offentlige HR Chefer

Du finder flere informationer om Foreningen Offentlige HR Chefer på www.ohrc.dk
Hvis du ikke allerede er medlem – så er det også her du kan melde dig ind i foreningen!

