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Indbyder til

ÅRSMØDE
PÅ

G R A N D PARk
Ørumvej 6, 4220 Korsør

Onsdag den 13. november, torsdag den 14. november
og fredag den 15. november 2013.

TEMA:

Nye tider – altid på vej!
Ustandselig støder vi, som ledere på institutioner, ind i komplekse udfordringer, nye metoder 

og/ eller nye måder at skulle organiserer på – tænk bare på dokumentationsstormen der raser 
som aldrig før eller den nye tilsynsreform der træder i kraft, med alt hvad det indebærer.

Det kræver inspiration, ideer samt nye forståelser og begribelser. 
Det har vi på dette årsmøde forsøgt at tilgodese.

Vores oplægsholdere bidrager med faglighed, viden samt humor – og vi håber at mødet kan 
giver viden, energi, gode ideer, gode grin samt mulighed for at få talt sammen.

Vel mødt

kl. 17.15-18.00 Velkomstseance for nye forstandere

kl. 19.00 Festmiddag
 Orkester v/Fat Co.

Fredag den 15. november

kl. 9.00-10.30 Peter Larsen, skuespiller og foredragsholder
 Gennem årene er Peter Larsen mange gange blevet spurgt, om han ikke kunne 

tænke sig via foredragsvirksomhed at fortælle om sin karriere, som jo spænder 
fra uddannet socionom fra RUC til gadeteater med Solvognen, discountdramaer 
med Anne Marie Helger, satirisk teater, utallige solistoptrædener, medvirken i TV 
og film osv. osv. 

 Nu har Peter Larsen taget bolden op og med sit foredrag, der indeholder elemen-
ter fra Peter Larsens virke, som vel må betegnes som et enestående mix af gal-
skab og alvor, samfundssatire og Knold & Tot, og hvor nogle af stikordene kunne 
være: Hvor kommer idéerne fra? Hvordan bygges de forskellige figurer op samt 
en masse sjove historier og erfaringer fra livet på de skrå brædder.

 
kl. 10.30 Afslutning ved formanden

Tilmeldingen sker på www.conferencemanager.dk/fadd2013



Torsdag den 14. november

kl. 9.00-10.30 Rasmus Willig
 Rasmus Willig er forsker, ansat på RUC og har skrevet en del bøger bl.a.: Til for-

svar for kritikken og umyndiggørelse. Han har desuden skrevet en del artikler og 
en af dem er: Dødsstødet til new public management. Hans påstand er, at den 
offentlige sektor lider under styringsregimet new public management, som fører 
til en larmende tavshedkultur. Han skriver bl.a i en af sine artikeler ”De fleste kan 
nikke genkendende til, at den offentlige sektor aldrig har været dyrere, men sam-
tidig har mange offentlige ansatte en fornemmelse af, at deres område er blevet 
skåret ind til benet. Årsagen er, at pengene anvendes på styringsinstrumenter af 
kerneydelser i stedet for at styre kerneydelserne. Man kan jo som bekendt ikke 
arbejde, når arbejdet hele tiden skal dokumenteres”. Rasmus Willig vil uddybe og 
facilitere dette i forhold vores virkelighed indenfor døgninstitutionsområdet.

kl. 11.00-12.30  
 Ny chef for Socialtilsyn Hovedstaden 40-årige Mie H. Andresen er cand. scient. 

Soc. og kommer til Frederiksberg Kommune fra en stilling som handicap- og psy-
kiatrichef i Ballerup Kommune. 

 Mie H. Andresen udtaler: ”Jeg glæder mig til at stå i spidsen for Socialtilsyn 
Hovedstaden. Det nye socialtilsyn skal sikre en højere kvalitet i de døgntilbud, vi 
tilbyder udsatte børn, unge og voksne. Frederiksberg Kommune har udvist stort 
mod ved at påtage sig opgaven med at opbygge og drive det nye socialtilsyn, 
særligt fordi opgaven både handler om kontrol og ikke at acceptere svigt i tilbud-
dene til de allersvageste, men også om at understøtte udviklingen af tilbuddene 
på det specialiserede socialområde. Det bliver en fantastisk spænende opgave at 
opbygge og drive det nye socialtilsyn”.

kl. 12.30-13.45 Frokost 

kl. 13.45-14.00 Indskrivning til generalforsamling

kl. 14.00-15.00 Generalforsamling

kl. 15.00-15.30 Pause

kl. 15.30-17.00  Tommy krabbe  
 Med en cand. mag. i kommunikation og masser af projektledererfaring i rygsæk-

ken kaster han sig over det, som fylder i manges tanker, men ingen taler om. Han 
laver egen research, og derfor byder hans foredrag på originalitet og ikke mindst 
den sprudlende passion, der driver ham. For Tommy er det nemlig personligt. Han 
ved fra egen krop, hvordan det både føles at brænde så meget, at man brænder 
ud, men også at være på så lavt blus, at det kan være svært at finde begrundelser 
får at stå op mandag morgen.

 Men sådan har han det heldigvis ikke længere. Den personlige jagt på mere 
mening i danske virksomheder og organisationer har indtil videre ført ham frem til 
udgivelsen af ”Ildsjælenes bog” i 2010, en lang række optrædener i medierne som 
ekspert på området, mere end 100 foredrag, og derudover tager han ofte initiativ 
til projekter, der helt uden tanke for profit skal få mere fokus på det positive og 
givende i mennesket. Endelig bruger han også sin tilgang i sit deltidsarbejde med 
udsatte unge.  

Program

Onsdag den 13. November

kl. 14-15 Indkvartering

kl. 15.15-16.00 Åbning af årsmøde v/Per Larsen, Børnerådet Formand  
 Per Larsen tiltrådte posten som formand for Børnerådet d. 1. oktober 2012. 
 Per Larsen har stor ledelsesmæssig erfaring, evner til at bygge bro mellem flere 

aktører. Han har siden 2010 været særlig rådgiver for kriminalitetsforebyggelse og 
bandekonflikt i Københavns Kommune. 

 Per Larsen har en lang karriere hos politiet og har blandt andet været chefpoliti-
inspektør i Københavns politi 1993 - 2010. Per Larsen er desuden vicepræsident 
i Kræftens Bekæmpelse og ambassadør i Frivillighedsrådet.

kl. 16.00-18.00 Anders Raastrup kristensen Ph.d., Adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi.

 Anders Raastrup Kristensen er ph.d. og adjunkt på Institut for Ledelse, Politik og 
Filosofi på Copenhagen Business School. De seneste otte år har han forsket og 
undervist i balance mellem familie- og arbejdsliv, ledelse af selvledende medarbej-
dere og strategisk human ressource management. Anders Raastrup Kristensen 
skrev i 2013, sammen med Michael Petersen, bogen Strategisk Selvledelse.

 Når medarbejdere har indflydelse på deres arbejde, trives og præsterer de bedre. 
Det er dog en fejltagelse at tro, at ansvaret for arbejdet kan overlades til medarbej-
derne alene. Virksomhedens ledelse skal styrke og lede selvledelse, så det bliver 
en central del af virksomhedens kultur, at medarbejderne tager ansvar for deres 
arbejdsopgaver og for hinanden. Medarbejderne skal ikke basere deres valg og 
prioriteringer på individuelle følelser, men skal lede sig selv, så de understøtter 
virksomhedens grundlæggende forretning. Lederne skal holde fokus rettet på 
medarbejdernes resultater og sørge for, at der er sammenhæng mellem deres 
personlige forståelser af de konkrete arbejdsgaver og virksomhedens overord-
nede strategiske målsætning. Med ny forskning, værktøjer, modeller og cases fra 
danske virksomheder viser denne bog, hvordan vi skal ændre den måde, vi leder 
og arbejder sammen på. Det handler om at gøre selvledelse strategisk, så alle i 
virksomheden holder opmærksomheden fast rettet på virksomhedens forretning.

kl. 18.00-20.00 Middag 

kl. 20.00-21.30 Sebastian Dorset  
 Selv i de krisetider er der brug for noget at grine af. Man kan vel ligefrem påstå at 

det især er når medierne er fulde af historier om nedskæringer, fyringsrunder og 
anden dårligdom at vi har behov for lidt hjælp til at se lysere på tingene. 

 I et show der er skræddersyet til offentlige arbejdspladser, tager Sebastian Dorset 
fat på nogle af de myter, man bliver tvunget til at høre på når man er offentligt 
ansat. Hvordan kan det være at selvom kommunerne har været udsat for nedskæ-
ringer hvert eneste år siden Schlüter, hvorfor er der så stadig nogle der tror at livet 
i kommunerne er en form for timelønnet kaffepause? 

 Showet stiller et par af de spørgsmål, man nødvendigvis må stille sig selv som 
offentlig ansat: Hvad betyder ”Forandringsparathed” egentlig? Og er dem, der 
ustandselig bruger ordet egentlig særlig gode til selv at forandre sig? 

 Sebastian Dorset stiller og besvarer naturligvis et af verdens store spørgsmål: 
Hvem er den eneste gruppe af offentligt ansatte der ikke er underlagt kvalitets-
målinger? Og hvorfor?


