
Mandag 26. oktober Tirsdag 27. oktober Onsdag 28. oktober Torsdag 29. oktober Fredag 30. oktober
*** Kick-off
v/ Direktørgruppen kl. 8:00

** Grænsekrydsende ledelse
v/Trine Vadum

** Mads og monopolet
Live kl. 8.00-8.45

** Mads og monopolet
Live kl. 8.00-8.45

*** Ledelseskæden - en grundsten i 
ledelse af arbejdet med vores fælles 
børn
v/ Hanne Dollerup

*** Ledelsesteamet gentænkt
v/ Anni Thyrri Jørgensen

*** Tværgående ledelse i den 
løsningsorienterede forvaltning
v/ Morten Møller Iversen

*** Frem mod ”ny normal” – hvad skal 
der til?
v/ Gitte Østergaard

*** Ledelse og hvordan din 
personlighed påvirker din ledergerning
v/ Stefan Birkebjerg Andersen

** Vores fælles ledelsesopgave 
omkring vores fælles børn
v/ Hanne Dollerup

*** Kick off v/René Junker 
"Hvad kan ledelsen i BSF 
lære af COVID -19?" 
Live kl. 13.30-14.00 

** Ledelse af samskabelse i praksis –
når 2 og 2 giver 5
v/ Damir Balalic

** Ledelsesmæssig læring af 
Coronakrisen
v/ Mette Rose Vejersø

*** Faglig ledelse og lederrollen som 
frontlinjeleder
v/ Søren Voxted

* Bystrategi 2019 – Fra strategi 
til udførsel
v/ Stefan Birkebjerg Andersen
Live kl. 12-14.30

*** Hvordan opsamler vi viden og 
erfaringer fra ledelse under COVID 19?
v/ Klaus Majgaard
Video kl. 14.00-15.00

** Fem ledelsesmæssige udfordringer i 
en tid med Corona
v/ Simon Hempel-Jørgensen

*** Trivsel365 - ledelse af den gode 
opfølgning på trivselsmålingen
v/ Ann Pia Jakobsen & Kia Wied
Live kl. 10.30-11.15

*** Trivsel365 - ledelse af 
trivselsarbejdet hen over året
v/ Ann Pia Jakobsen & Kia Wied
Live kl. 10.30-11.15

*** Hvis der ikke er ledelsesmæssig 
opmærksomhed på hele virksomheden 
både i forhold til mål, midler og 
metoder, kommer man næppe ret langt
v/ Rene Junker

*** God ledelse
v/ Stefan Birkebjerg Andersen
Live kl. 12.30-13.00

*** Styrk din ledelseskommunikation
v/ Mie Spuur Simonsen

*** Den digitale udvikling skal ledes
v/ Kristian Buhl Hansen & Birgitte Hjelm 
Paulsen

** Talk: Hvordan skaber vi sammen liv i 
bymidten? Ledelsesperspektiver på 
samarbejdet mellem kommune og 
erhvervsdrivende i bymidten
v/ Morten Møller Iversen & Peter Bøgholm

** Mads og monopolet
Live kl. 13:30-14:15

*** Effektledelse og brug af data
v/ Stefan Helming Kelstrup

** Talk: Hvordan skaber vi sammen 
vækst i Odense? Ledelsesperspektiver 
på samarbejdet mellem kommune og 
virksomheder
v/ Morten Møller Iversen & Jytte Reinholdt

KL Ledertræf 2020 ** Ny leder og mentorordning
v/ Cecilie Winther & Marianne Bernstorff 
Justesen

***
Relevant for alle ledere
i Odense Kommune

**
Kan have relevans for flere
ledere i Odense Kommune

*
Der vil være begrænset relevans for nogle ledere i Odense Kommune, da der er 
en tydelig målretning af oplægget til særlige forhold/grupper
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