
 

 

 

 

 

 

 

ÅRSMØDE 2015 
på  

Kystvejens Konferencecenter 

Kystvej 26, 8500 Grenå 

 

11. – 13. november 2015 
 

Ledelse i fremtiden  

– hvad skal vi udlede? 
 

Kompleksitet karakteriserer både moderne ledelse og moderne 
socialpædagogik. For såvel ledere som medarbejdere på 
institutioner i det specialiserede socialområde er det på samme tid 
en udfordring og et vilkår. Vi sætter skibe i søen uden at vide, 
hvilken vej vinden blæser, eller strømmen flyder. Ligesom vi ikke 
ved, hvilke ønsker rederiet har. Matroserne kan have vanskeligt 
ved at finde formål med skibets færden. Samtidig fordres det, at de 
udvikler sig fagligt og personligt, at de kender og bruger sig selv, 
dog uden at vide helt til hvilken nytte. Som kaptajn på sådan et 
skib bliver det mere og mere vanskeligt at sætte sejl, lægge ruten 
og vise retningen.  
 
Lad dette årsmøde være en inspiration til at navigere igennem 
kompleksiteten og bruge det konstruktivt. 
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Onsdag den 11. november 2015 
   

17.00  Ankomst og indkvartering 
   

17.30 – 18.30  Middag 
   

18.30 – 19.00  Åbning af årsmøde 
   

19.00 – 21.00   Poul Lundgård Bak – Robusthed 
Robusthed handler om at blive god til at klare dagens udfordringer i 
stort og småt, især når livet er svært. Robusthed kan bruges til lidt af 
hvert f.eks. opleve noget spændende, gøre det nemmere at lære, 
træffe gode beslutninger og forebygge stress og konflikter. 
 
Poul Lundgård Bak er overlæge i Komiteen for Sundhedsoplysning. 
Hans seneste publikation hedder ”De unges robusthed er svækket af 
ros og modgang”. 

 

Torsdag den 12. november 2015 
   

 9.00 – 10.30   Jacob Storch - Den u-perfekte leder 
Der er brug for ny-orientering i ledelse og nye fælleskaber på arbejds-
pladsen for at komme forandring og kompleksitet i møde. For lederen 
indebærer det, at vante antagelser om ledelse må udfordres. 
Ledere skal i dag kunne navigere i en kompleks virkelighed og i flere 
paradokser. Derfor er der ikke noget lederskab, der er perfekt. Jacob 
skriver bl.a. ”Når vi lærer at anerkende, at der ikke findes sådan noget 
som en perfekt leder, så giver vi os selv muligheden for at få nye 
forståelser for, hvad lederskab drejer sig om. Den u-perfekte leder er 
dermed en modfortælling og antitese til de dominerende teorier om 
ledelse, hvor den store karismatiske leder viser vej, og hvor ledelse 
mestres af en enkelt person”. 
 
Jacob Storch har været banebrydende for systemisk rådgivningsprak-
sis. Han har med joint action etableret en unik ny konsulentforretning, 
der bygger bro mellem Aarhus Universitet og konsulentarbejde. Han 
har ledet og udviklet konsulentfirmaet Attractor. 
Jacob Storch er en meget stærk innovatør. Han er en fremragende 
formidler, og han har skrevet flere bøger og har en lang liste af 
akademiske publikationer og præsentationer bag sig. Han er i dag 
tilknyttet Aarhus Universitet som ekstern forsker med speciale i 
procesfaglighed. 
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10.30 – 11.00  Pause 

   
11.00  – 12.30  Rune Kappel - Selvkontrol 

Psykologien finder igen og igen frem til, at hvis vi forsøger at forud-
sige, hvordan et menneskes liv vil forme sig, er de to vigtigste kompe-
tencer selvkontrol og intelligens. 
Oplægget giver en introduktion til selvkontrol som psykologiske 
konstruktioner og sætter gennem den nyeste forskning fokus på, i 
hvor høj grad selvkontrol er arveligt, og hvordan evnen har indflydelse 
på udviklingen af vores liv. Samtidig præsenteres en inspiration til, 
hvordan man praktisk kan arbejde med at udvikle unges selvkontrol. 
 
Rune Kappel er aut. psykolog, uddannet ved Aarhus Universitet. Han 
har arbejdet i et AKT team i Kolding Kommune samt arbejdet med 
terapeutisk behandling.  
I dag arbejder han som leder på Aarhus Universitet med opgaver 
indenfor samtaler, forskning og udvikling. 

   
12.30 – 13.15  Frokost 

   
13.15 – 13.45  Indskrivning til generalforsamling 

   
13.45 – 15.15  Generalforsamling 

   
15.15 – 15.45  Pause 

   
15.45 – 17.15  Christian Ørsted - Livsfarlig ledelse 

De sidste 100 år har vi udviklet ledelsesprincipper, der har øget vores 
effektivitet og ført til enorm fremgang. Men de har vist sig at have en 
uhyggelig slagside. Moderne ledelse er farlig, fordi den bruger psyko-
logiske kneb, der får os til at arbejde os halvt ihjel. I stedet for at stille 
spørgsmålstegn ved ledelsens måde at lede på eller de ressourcer, vi 
har til at løse en given opgave, bebrejder vi os selv. Christian Ørsted vil 
gøre op med performancekulturen og de myter om motivation, aner-
kendelse, personlig udvikling og teamwork, der har bredt sig som en 
virus i vores samfund. 
 
Christian Ørsted har i 15 år undervist tusindvis af ledere samt rådgivet 
danske og internationale virksomheder. Et arbejde der har udløst 
talrige priser. Christian Ørsted er desuden kendt som ledelsesekspert 
fra bl.a. DR2, Deadline, Aftenshowet og Dagbladet Børsen. 
Han er en populær foredragsholder – både i bestyrelseslokaler, ved 
temadage og gæsteforelæsninger på CBS og på KU på MBA- og ph.d.- 
studierne. Christian Ørsted har i 2013 skrevet bestselleren ”Livsfarlig 
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  ledelse”. Bogen blev af Berlingske Business kaldt for en af årets bedste 

ledelsesbøger og fik 6 ud af 6 stjerner. 
   

17.30  Velkommen til nye forstandere 
   

19.00  Festmiddag 
Efterfølgende dansant med DJ 

 

Fredag den 13. november 2015 
   

9.30 – 11.00  Mikkel Holmbäck – Glad Fonden 
Mikkel Holmbäck vil fortælle om arbejdet i Glad Fonden. Hvordan 
finder man en ide? Og hvordan får man den til at blive til noget?” 
Glad Fonden er en vækstfokuseret virksomhed, der uddanner og 
ansætter mennesker med og uden handicap til at producere service-
ydelser, produkter, kulturoplevelser samt indhold til forskellige medier 
af en kvalitet, der kan konkurrere på markedsvilkår. 
Glad Fonden eksisterer for at gøre op med mange års misforstået 
omsorgskultur og i stedet give handicappede ytringsfrihed og mulig-
hed for at bidrage til samfundet i fondens egne såvel som andre 
virksomheder. 
Mennesker med forskellige forudsætninger er et aktiv, der kan gøre 
det samfund, vi bor i rigere, gladere og mere inspirerende. 
 
Mikkel Holmbäck er medstifter af og adm. direktør i Glad Fonden. 

   
11.00  Formand Søren Skjødt runder af 

   
  ”To go” sandwich 
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PRIS OG TILMELDING 
 

Pris: 4.495 kr. 
 

Tilmelding kan ske på mail: reception@kysthotellet.dk 
 

Angiv arrangement: FADD  

Oplys: institutionens navn, adresse, postnr., by, evt. EAN nr.  og navne på alle 

deltagere 
 

Sidste tilmeldingsfrist: 25. september 2015 


