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Sådan kan du og din
organisation bidrage og
deltage i Ledelsesugen
Ledelsesugen er en mulighed for, at I kan markere og sætte fokus
på ledelse og udvikling af ledelse i jeres organisation. Det er en
invitation til at løfte blikket, få ny viden og inspiration eller dele
jeres erfaringer med andre. I kan for eksempel drøfte ledelse i
lyset af aktuelle tendenser som bæredygtighed eller COVID-19,
følge med i artikelserier om ledelse på Ledelsesugens kanaler og
debattere viden og inspiration med andre ledere.
For den enkelte leder kan det give mulighed for at blive inspireret
og tage nye faglige udviklingsskridt. For organisationen samlet set
kan det styrke ledelsesgrundlaget og skabe klarhed over ledernes
handlingsrum nu og på sigt.

Del inspiration

Find mere inspiration til
hvordan du og din organisation
kan deltage i Ledelsesugen på
www.ledelsesugen.dk

Del et eksempel på
god offentlig ledelse på
Ledelsesugens kanaler. I kan
også få et arrangement i
kalenderen på hjemmesiden
og følge med I, hvad andre
laver i Ledelsesugen.

Kontakt os på
kontakt@ledelesugen.dk,
hvis I vil teames op med
en partner eller dele et
arrangement eller en case
på vores kanaler.

Sæt fokus på ledelse i jeres
egen organisation
Brug Ledelsesugen som anledning til at drøfte
specifikke temaer og emner af relevans i jeres
egen organisation. I kan fx holde morgenmøder
eller gå-hjem-møder om et specifikt tema,
arrangere lederbesøg i driften eller udvikle
personlige ledelsesgrundlag. Vi hjælper jer også
gerne med at finde en partner, I kan holde et
arrangement sammen med.

Få ny viden og
perspektiver
Følg med i debatten om offentlig ledelse
og få ny viden på www.ledelsesugen.dk.
Her deler vi løbende artikelserier,
inspirationshistorier, nye rapporter,
blogindlæg og meget mere.
I kan også følge med og tage del i debatten
på Ledelsesugens profiler på LinkedIn,
Facebook og Twitter.

Sæt fokus på ledelse i
jeres organisation
I kan bruge Ledelsesugen som anledning til at drøfte specifikke
temaer og emner af relevans i jeres egen organisation.

TEMAER
Eksempler på, hvad I kan tale om og debattere under
Ledelsesugen
• Ledelse på tværs: Hvem har ansvaret, og hvordan ser det ud i praksis?
• Ledelse i en digital virkelighed: Hvordan bidrager ledelse til, at
digitalisering skaber værdi for borgere og medarbejdere?
• Mangfoldighedsledelse: Hvordan leder vi ift. diversitet og inklusion?
• Tillidsbaseret ledelse: Hvordan ser det ud i praksis?
• Corona – ledelse før, under og efter: Hvad lærte vi, og hvad bør vi
tage med videre?
• Ledelse der understøtter en demokratisk dialog – og (gen-)skaber
tillid til embedsværket og politikere.
• Ledelse af bæredygtig udvikling og grøn omstilling: Hvordan
prioriterer vi bæredygtighed på tværs?
• Nye ledelses- og organisationsformer: Hvordan kan vi eksperimentere
med nye måder at organisere os på?

TEAM OP
Bliv teamet op med en partner, I kan afholde aktiviteter
sammen med
Ønsker I at gå sammen med andre aktører som kommuner, regioner,
organisationer eller forskere om at sætte fokus på offentlig ledelse?
Det kunne fx være et samarbejde om et fælles arrangement under
Ledelsesugen.
Skriv til os på kontakt@ledelsesugen.dk. Fortæl lidt om, hvad I
ønsker, og så hjælper vi gerne med at facilitere kontakten til en
mulig samarbejdspartner.

AKTIVITETER
Eksempler på, hvordan I kan skabe gode rammer for
samtalerne
• Afhold webinarer eller invitér til inspirationsoplæg på digitale
mødetjenester.
• Morgenmøder eller gå-hjem møder med fokus på et specifikt
ledelsestema. Inviter fx en leder udefra eller en ekspert til at holde
et diskussionsoplæg.
• Samtalesalon for ledere, hvor I fx drøfter et ledelsesperspektiv eller
dilemma, der optager jer.
• Ledelsesstafet internt i organisationen, hvor ledere sætter fokus på
fx gode eksempler eller dilemmaer, der kan deles på intranettet til
inspiration.
• Sæt et særligt tema på agendaen til alle ledermøder (fx et
ledelsesdilemma, hvordan I skaber sammenhæng med fagområder uden for jeres organisation).
• Udforsk potentialet for at sætte borgerne først ved at invitere borgere
ind til debat og dialog med ledere inden for et bestemt fagområde om
deres oplevelser af mødet med “kommunen”/“regionen”/“staten”.
• Gennemfør et ledelseseksperiment fx hvor alle ledere har fokus på en
bestemt adfærd, de ikke normalt plejer at møde.
• Lederseminar med et særligt tema, hvor der er tid til debat og
inspiration.
• Giv lederkollegaer feedback hver dag i Ledelsesugen.
• Ledelsesdebat på tværs af fagområder og sektorer, der fx sætter fokus
på, hvad lederne har lært af Corona-krisen, og hvad vi skal tage med
videre.
• Inspirer gennem video, artikler mv. til, at ledere udvikler deres eget
personlige ledelsesgrundlag.
• Giv lederne mulighed for at afsætte tid til refleksion over egen
ledelsespraksis. Det kan fx ske ved, at lederne beder medarbejdere
om feedback på deres ledelsesadfærd.
• Arrangér besøg på tværs af administration og drift.

Få ny viden og
perspektiver
Få ny viden, følg med og deltag i debatten på
Ledelsesugens kanaler.

På Ledelsesugens LinkedIn, Facebook og Twitter kan I følge med
og deltage i debatten om offentlig ledelse. Her kan I også løbende
finde ny viden og perspektiver på offentlig ledelse og hente
inspiration fra andre lederes gode eksempler på offentlig ledelse.
På www.ledelsesugen.dk kan I blandt andet se de arrangementer,
der er rundt om i landet, og følge med i:
• 
Artikelserier
• 
G ode eksempler på offentlig ledelse
• 
L ederportrætter
• 
Inspirationscases i forhold til aktiviteter i Ledelsesugen
• 
B logindlæg fra ambassadøren for offentlig ledelse
• 
Ny viden inden for offentlig ledelse i form af analyser og rapporter

Del inspiration

Del et godt eksempel på offentlig ledelse

Del jeres arrangement

Lad andre offentlige ledere, forskere, lederforeninger og politikere
blive inspireret af den måde, I udøver og udvikler ledelse på i jeres
organisation.

Har I et arrangement om offentlig ledelse i jeres organisation, der kan
inspirere andre til, hvad de kan bruge Ledelsesugen til? Eller har I et
arrangement, som er åbent?

Hvis I har et godt og konkret eksempel på, hvordan offentlig ledelse
skaber værdi for borgere og medarbejdere, så del det gerne med
os. Så kan vi dele det med alle interesserede på tværs af landet på
Ledelsesugen.dk samt på vores Facebook og LinkedIn. I kan også
dele det på jeres egne kanaler.

Få arrangementet ind i kalenderen på www.ledelsesugen.dk – skriv til
os på kontakt@ledelsesugen.dk.

Kriterier

Jeres case skal opfylde følgende kriterier for at blive delt på
Ledelsesugens kanaler:
• 
I skal have et godt eksempel på, hvad god ledelse har bidraget til
og kunne forklare, hvad I gjorde, og hvad der kom ud af det.
• 
D et kan være et længere projekt eller blot et mindre eksempel
fra hverdagen. Det kan også være et succesfyldt møde/arrangement,
I har holdt, et initiativ I har taget osv.
• 
I indsender jeres case ved at sende beskrivelsen til
kontakt@ledelsesugen.dk.

WWW.LEDELSESUGEN.DK

Søg på Ledelsesugen og find os på Facebook, LinkedIn og Twitter

