
 

 

Referat fra møde i Lederselskabet 

22.02.2017 
Emne: Ordinært møde, Selskab for ledere 

 

Formål med mødet: Drøfte emner af almen interesse for gruppens medlemmer og træffe 

beslutninger vedrørende selskabets drift. Planlægge afvikling af årets lederkonference. 

 

Anvendelse af mødets resultat: Vi skal sikre os at emner der behandles på møderne 

relaterer sig til vores vedtægter og at igangsatte aktiviteter relaterer sig til det godkendte 

arbejdsprogram.  

 

Data om mødet 

 
Dato: 22. februar 2017 

Tid: 10 – 16.00 

Sted: Etf, Nørrevold 

Forbered:  

 

Referent: 

Nana Rømer Jørgensen kl. 10-15, derefter Mette Skjærbæk 

Svane. 

Mødedeltagere:  

 

Karin Rasmussen  

Nana Rømer Jørgensen 

Mette Skjærbæk Svane 

Rita Bonke 

Anni B Schøtt 

 

Afbud 

Rikke Møller Jensen 

Christina Rosendahl Kejlberg 

Anne Marie Torsting 

Pernille Ellefsen 

 

Dagsorden:  

1.Gennemgang og godkendelse af dagsorden  

2 og 4. Planlægning af lederkonference 

Status på lederkonferencen: Vingstedcentret er booket og Karin har været i telefonisk 

kontakt og oplever en stor fleksibilitet ift. eventuelle ændringer. 

 

Vi er meget opmærksomme på, at der skal være en rød tråd mellem de to dage. I 

samarbejde med fysioterapeuterne har vi talt om en model med et oplæg dag 1 og 2 og 

derefter workshops. Vi diskuterer udfordringen ved, at holde interessante workshops og 

at deltagerne oplever, at de får noget med hjem.  

 

Følgende oplægsholdere diskuteres: 

Anders Colding: Vi er alle enige om, at booke Anders Colding. Anders Colding sætter 

spørgsmålstegn ved teknologiens indtog, som jo er skabt af mennesket. 

Karin har allerede været i kontakt med Anders Colding  og han kan begge dage. 

 

Anders Hviid: Han kunne være et godt supplement til Anders Colding.  Han er meget på 

teknologien og  digitaliserings tendensen i samfundet. 

 

Lene Tanggaard: Vi er lidt bekymret for om, det er et lidt andet spor. Hun er meget på 



 

 

det operationelle plan. Hun kunne måske hjælpe os med, at være mere ”desruption”. 

Hun kunne måske være et bud til workshop. 

 

Hjalte Åberg: Er en offentlig leder. Tidligere direktør i Københavns kommune, nu 

regionsdirektør i Hovedstadsregionen. En leder, der tør at sige sin mening. En leder, der 

inviterer både, medarbejdere og borgere til at komme med forslag til, at gøre tingene 

anderledes. Stiller spørgsmålstegn ved, hvorfor så mange offentlige ledere ikke siger 

deres mening. 

 

Anders Fogh Jensen: Rita har oplevet Anders Fogh Jensen som moderator. Han er filosof 

og dygtig til, at få samlet trådene og vende tingene lidt på hovedet.   

 

Karin tager kontakt til Hjalte Aaberg og Anders Hviid. Rita har sendt mail til Anders Fogh 

Jensen. 

 

Vores ide til program ser således ud: 

 

Dag 1: 

Velkommen ved Tina og Tina 

1 oplæg v/Hjalte Aaberg 

Pause 

2 oplæg v/Anders … 

Frokost 

Walk & talk 

Kaffepause 

3 oplæg v/Anders… 

Pause 

GF 

 

Dag 2: 

Oplæg ved Filosof Anders Fogh Jensen 

Workshops (ca. 4-5 ) 

Fælles afslutning/afrund v/Anders F. Jensen 

 

Vi er gået væk fra modellen om workshops på både dag 1 og 2. Det er vigtigt, at 

deltagerne føler, at de går der fra og føler sig inspireret og at de har fået noget for 

pengene.  

 

Workshops: Ift. workshops på dag 2 bedes alle i selskabet om at tænke på 

oplægsholdere/tovholdere som ligger i tråd med temaet. Det kunne f.eks. være 

projekter omkring ledelse på tværs af matrikler, projekter der er med til at nedbringe 

siloer imellem sektorerne.  

Deltager tilmelder sig workshops i forbindelse med tilmelding til konferencen. 

 

Budget: Vi mangler, at få lavet et budget. Vi mangler info omkring, hvor meget de 

enkelte oplægsholdere koster, samt hvad budgettet var for sidste års konference.  

Mette skriver til Helle og spørg om hun kan lægge et budget. 

 

3. Frokost 

 



 

 

5. Konstituering 

Vi mangler at få konstitueret bestyrelsen. Da vi har lidt mandefald i dag, vil Mette skrive 

rundt, så vi kan få det klaret over mailen. 

Vi mangler en næstformand og så skal vi finde ud af, hvem der er suppleanter. 

6. Mødeplan for 2017 

Vi vil bede Pernille lave en doddle til et møde midt i maj måned og et møde sidst i 

oktober f.eks. uge 43. Mette sender en mail til Pernille. 

7. Obligatorisk medlemsarrangement 

Obligatorisk medlemsarrangement: Anni foreslår at etablere arrangementer 

regionsbaseret for, at tiltrække flest mulige, hvor TR og ledere mødes med fælles oplæg 

og forståelsesramme for at bidrage til gode arbejdspladser. Anni melder tilbage. Mette 

beskriver at have været i et rotationsforløb hvor hun har gået føl hos en ergofaglig 

kollega. Hun foreslår at vi måske som selskab kan udbyde det som en vej ind i 

networking - som et lignende tilbud til mentorordningen. Mette beskriver at der var 

mulighed for at håndplukke gode ideer, relevante for præcis egen praksis. Karin tænker 

lidt videre i det spor.  

 

8. Status på lederområdet 

Der er ingen tilmeldte til Lederudviklingsforløbene for nuværende. Karin er i dialog med 

nogle stykker. Karin efterspørger flere mentorer i det jyske. Et skrift om 

mentorordningen kommer snart i Ergoterapeuten.  

 

9. Arrangementer for TR og ledere 

Er vendt ift. arrangementer 

10. EVT. Praktikforløb RHN - Mette beskriver forløb og evaluering. Tror det er en vej at 

gå, at få flere studerende i praktik som ledere. Har lavet start på udkast til skrift til 

skolerne - sendt til Karin. Karin og Mette arbejder måske videre hermed. - Evt også til 

hjemmeside ETF eller andet??  

 

 

 

 

 


