
Sæt offentlig ledelse 
på dagsordenen

Deltag i Ledelsesugen i uge 44



Vær med til at sætte  
fokus på offentlig  
ledelse i uge 44

Ledelsesugen er en invitation til at sætte ledelse på 

dagsordenen i offentlige organisationer, afdelinger, teams, 

netværk og partnerskaber samt debattere og dele inspiration 

på tværs af niveauer, sektorer og fagområder. 

Ledelsesugen er en anledning til at sætte ekstra fokus på 

jeres ledelsespraksis i den offentlige sektor og de muligheder 

og udfordringer, I står over for. Den giver ledere mulighed 

for at blive inspireret af forskere, andre dygtige ledere og 

eksperter. I kan dele erfaringer og trends med hinanden og 

drøfte, hvordan offentlig ledelse - både lokalt og på tværs af 

den offentlige sektor - kan udvikle sig til at blive endnu bedre 

i årene, som kommer. 

Bag Ledelsesugen står regeringen, Danske Regioner og KL. 

Vi glæder os til at sætte særligt fokus på offentlig ledelse 

sammen med jer.

Læs mere på www.ledelsesugen.dk

Læs mere om
Hvordan I kan være med i Ledelsesugen 2022 
ved bl.a. at: 

• Deltage i arrangementer fra Ledelsesugens 
kalender

• Sætte ekstra fokus på ledelse i jeres egen 
organisation 

• Følge med i debatten om ledelse på 
Ledelsesugens sociale medier og 
hjemmeside

http://www.ledelsesugen.dk


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. I 

kan for eksempel drøfte ledelse i lyset af aktuelle tendenser 

som rekruttering og fastholdelse eller diversitet, følge med i 

artikelserier om ledelse på Ledelsesugens kanaler, deltage i 

arrangementer om ledelse eller debattere viden og inspiration 

med andre ledere. 

For den enkelte leder kan Ledelsesugen 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.

På de følgende sider kan du få inspiration til 

forskellige måder, du og din organisation 

kan deltage i Ledelsesugen på.

Hvis I er i tvivl eller har spørgsmål, er I altid 

velkomne til at tage fat i os på  

kontakt@ledelsesugen.dk

Tilmeld jer 
arrangementer 

om ledelse

Sæt  
fokus på  
ledelse i  

jeres egen  
organisation

Følg  
debatten  
og få ny  

viden



Tilmeld jer arrangementer  
om ledelse 

Ledelsesugens kalender bliver hvert år fyldt med en 
række spændende arrangementer om ledelse i uge 44, 
som alle kan tilmelde sig

Arrangementerne er et mix mellem webinarer, 
fysiske oplæg og debatter og har forskellige aktuelle 
ledelsestemaer. 

Der er derfor god mulighed for at tænke de arrangementer, 
der er relevante for jer, ind i jeres Ledelsesuge. I kan 
tilmelde jer et eller flere arrangementer. Det er op til jer. 

Find Ledelsesugens kalender her:  
https://ledelsesugen.dk/arrangementer/ 

Mere information og link til tilmelding ligger under de 
enkelte arrangementer. 

Kalenderen bliver løbende opdateret, men det fulde 
program er klar i starten af september. 

Har I selv et arrangement, I gerne vil have i kalenderen, så 
skriv til kontakt@ledelsesugen.dk

https://ledelsesugen.dk/arrangementer/
mailto:kontakt%40ledelsesugen.dk?subject=


Sæt fokus på ledelse i  
jeres egen organisation 

Ledelsesugen giver mulighed for at zoome ind på de 
ledelsestendenser, der fylder i hverdagen hos jer

I kan derfor bruge Ledelsesugen til at drøfte ledelsesemner, 
som har relevans i jeres egen organisation. I kan fx:

• Holde morgen- eller gå-hjem-møder om et specifikt tema

• Udvikle personlige ledelsesgrundlag eller lave 
lederportrætter på intranettet

På https://ledelsesugen.dk/deltag-i-ledelsesugen/ kan I 
finde eksempler på, hvad andre organisationer har sat fokus 
på i uge 44. 

Her finder I også startkits til at lave forskellige 
ledelsesaktiviteter. Læs fx:

• Hvordan I bruger dialogkort til at sætte gang i debatten 
om ledelse

• Få tip til at afholde dilemmadrøftelsen ‘Lederen og 
Monopolet’

• Find inspiration til at sætte gang i en artikelserie om 
ledelse på intranet eller LinkedIn 

https://ledelsesugen.dk/deltag-i-ledelsesugen/


Følg debatten  
og få ny viden 

Ledelsesugen er en platform for viden og debat om 
ledelsesudvikling – i uge 44 og hele året 

Følg med og tag del i debatten om offentlig ledelse på 
Ledelsesugens profiler på LinkedIn og Facebook. Her deler 
vi løbende tanker fra offentlige ledere, debatindlæg og 
meget mere. 

I kan også få ny viden om ledelse på  
https://ledelsesugen.dk/debat-og-artikler/ 

Her kommer der løbende nyheder om Ledelsesugen, 
artikelserier, nye rapporter etc. 

I kan også lade jer inspirere af videoer med forskere, 
ledelseseksperter og se optagede webinarer om ledelse fra 
tidligere års Ledelsesuger her.

https://www.linkedin.com/company/ledelsesugen
https://www.facebook.com/Ledelsesugen
https://ledelsesugen.dk/debat-og-artikler/
https://ledelsesugen.dk/video-og-lyd/


WWW.LEDELSESUGEN.DK

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

http://WWW.LEDELSESUGEN.DK
https://www.facebook.com/Ledelsesugen
https://www.linkedin.com/company/ledelsesugen
https://twitter.com/ledelsesugen

