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Fra strategi til handling Tydelig ledelse 
- som forudsætning for løsning af 

kerneopgaven

Vi skaber løsninger sammen
- inddragelse af borgere og andre

samarbejdspartnere

Vi arbejder som én 

organisation
Afrunding af 

Ledelsesugen

Hvordan oversætter vi  

Frederiksbergstrategien og 

Bæredygtigt Frederiksberg til 

konkret handling i praksis? 

v/ Simon Aggesen, borgmester 

og Stig Henneberg, 

kommunaldirektør 

KL’s virtuelle ledertræf 2020

Tilmelding: 
https://tilmeld.kl.dk/ledertraef2020/signu

p

Hvad er særlig vigtigt for jer som 

direktører i forhold til at være en tydelig 

og nærværende leder? 

v/ Nina Eg Hansen, børne- og 

ungedirektør og Stig Henneberg, 

kommunaldirektør 

Vi sætter fokus på din lederidentitet. 

Webinaret vil være en vekselvirkning 

mellem korte indlæg og dialoger i 

plenum og drøftelser i mindre grupper.

v/ Martin Rasmussen, chefkonsulent 

i HR og Marianne Rønholt, 

chefkonsulent i HR

Læs mere og tilmeld dig webinar om 

Tydelig ledelse

Er samskabelse, co-reation og 

inddragelse stadig relevant og 

hvorfor? Skal vi gøre mere af det?

v/ Ulrik Winge, by,- kultur og  

miljødirektør og Stig Henneberg, 

kommunaldirektør

Vi sætter fokus på, hvordan du som 

leder kan arbejde (endnu mere) med 

inddragelse af borgere og brugere i 

løsning af kerneopgaven.

v/Nanna Hebsgaard partner og 

seniorkonsulent i Resonans

Læs mere og tilmeld dig webinar om At 

skabe løsninger sammen

Djøfs chefkonference 2020

Tilmelding: 
https://www.djoef.dk/kurser-og-

arrangementer/s-oe-gning-alle-

aktiviteter/aktiviteter/chefkonferencen.asp

x?activityId=17822

Vi arbejder som én organisation er et 

arbejdsprincip i 

Frederiksbergstrategien. Hvorfor er 

det vigtigt at fremhæve?

v/ Henning Daugaard, social-, 

sundheds- og 

arbejdsmarkedsdirektør og Stig 

Henneberg, kommunaldirektør

Vi sætter fokus på, hvordan du som 

leder kan se lederrollen på nye måder 

og få værktøjer til at gribe tværgående 

problemstillinger an med borgeren 

forrest.

v/ Anders Trillingsgaard, 

forskningschef og partner i UKON

Læs mere og tilmeld dig webinar om Vi 

arbejder som én organisation

Kl. 11-13: Oplæg og dialog 

v/borgmester, direktionen og 

Lotte Bøgh Andersen

livestreames fra rådhuset

Oplæg v/forsker og leder af 

Kronprins Frederik Center for 

Offentlig Ledelse Lotte Bøgh 

Andersen om public service 

motivation – i et 

ledelsesperspektiv.

Paneldialog med direktørerne om 

visioner for ledelse i 

Frederiksberg modereret af Lotte 

Bøgh Andersen

Læs mere og tilmeld dig Afrundingen 

på ledelsesugen
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https://tilmeld.kl.dk/ledertraef2020/signup
https://frederiksberg-hr.nemtilmeld.dk/122/
https://frederiksberg-hr.nemtilmeld.dk/116/
https://www.djoef.dk/kurser-og-arrangementer/s-oe-gning-alle-aktiviteter/aktiviteter/chefkonferencen.aspx?activityId=17822
https://frederiksberg-hr.nemtilmeld.dk/118/
https://frederiksberg-hr.nemtilmeld.dk/121/

