KEY2SEE´S EFTERÅRSKONFERENCE OM

LEDELSE OG ORGANISERING AF KREATIVE PROCESSER
Tirsdag den 18. november 2008 på Varna-palæet i Århus

Hvordan kan ledere og konsulenter lokalisere, skabe og fastholde de kreative ressourcer i organisationen?
Kom og deltag i denne inspirerende
konference om kreativitet, ledelse og
organisering af kreative processer.
Konferencen giver handlingsanvisende bud og mulige svar på aktuelle
problemstillinger.
Hvordan kan ledere, medarbejdere og
organisationskonsulenter, der arbejder
med udvikling i den offentlige sektor
i dag lokalisere og give plads til det kreative – dér, hvor skabertrangen og flowet
opstår? Mange kender udfordringen,
da det rationalistiske paradigme og styringstænkning er et vilkår i den offentlige
sektor i dag. Fokus er rettet mod at måle
og målrette kvaliteten i organisationens
løsning af kerneopgaven.
Spørgsmålet er, hvordan man som leder
og som organisationskonsulent kan
arbejde paradoksalt målrettet med både
målstyring og kreative/innovative potentialer i opgaveløsningen, i organisationen, i teamet - og i sig selv? Hvordan
kan man skabe de rette rammer, som
også evner at give plads til kreative udviklingsprocesser, hvor fejl og vildfarelser
er centralt brændstof til nye resultater?
Konferencens overordnede bud er, at det
gælder om at skabe rammer med fleksibilitet til at rumme flere opgavefokuserede paradigmer: Rationalitet, LEAN,
New Public Management og kreativitet
anerkendes på lige fod som forskellige,
men målrettede arbejdsprocesser og
skal indgå i både lederens og konsulentens værktøjskasse. Håndværkeren ved,
at man ikke slår søm i med en sav.
Kom og deltag i denne inspirerende konference med masser af inputs og bud på
hvordan ting kan gøres. Eftermiddagens
workshops med en håndfuld eksperter
på området giver deltagerne uddybende
oplæg og mulighed for selv at indgå i
kreative processer og dialoger.

PROGRAM
9.30:

Velkomst

9.40- 10.00:

Elsebeth Gerner, cand.soc. og rektor for Designskolen Kolding, tidligere kulturminister:
Fra ideologi til daglig ledelse: Hvordan fremmes kreativitet, og hvordan forbinder man
som leder kreativitet til værdier?

10.00-10.25:

Thea Mikkelsen, cand.psych. og cand.mag. i litteraturvidenskab og moderne
kulturformidling, leder af Center for Kreativitet, ekstern lektor Københavns Universitet:
Kreativitetens psykologi.
Hvilke psykiske ressourcer trækker vi på, når vi er kreative?

10.25-10.45:

Jeppe Debois Baandrup, cand.mag. i filosofi og kunsthistorie,
innovationskonsulent Mindswitch:
Hvad er vigtige pejlingspunkter i tilrettelæggelse af kreative processer?

10.45-11.05:

Pause

11.05-11.25:

Peter Dreyer, astronom, PhD, partner i Seismonaut:
Hvordan kan man benytte virtualisering i kreative udviklingsprocesser?

11.25-11.50:

Inger Thyrre, videncenterchef for Pædagogisk Udvikling, Århus Kommune:
Hvordan kan en leder give ilt til de kreative processer i en tid med stærk fokus på
målstyring?
Kropslige og eksistentielle dimensioner i ledelse af kreative processer.

11.50–12.15:

Niels Wendelboe, cand.psych., HR-chef og vicedirektør på Københavns Universitet:
Ledelse, der lykkes: Hvordan holder vi liv i kreativiteten i måletyranniets tidsalder?
Hvordan ledes vidensproducerende virksomheder - og de ustyrlige kreative - bedst?

12.15-13.15:

Frokost med udsigt

13.15-14.45:

Workshops i open space:
Thea Mikkelsen, Lars Gundersen erhvervspsykolog, DalbyGundersen
Erhvervspsykologi, Poul Søgren, grafisk designer og modtager af flere priser,
Søgren Design- og tankevirksomhed, Jeppe Debois Baandrup, Peter Dreyer,
Niels Wendelboe.

14.45-15.15:

Kaffepause i løsdrift

15.15-15.30:

Afslutning

Arrangeret af:
Mette Møller, Mette Møller Erhvervspsykologi
Morten Jac, Btween Konsulent- og Kommunikationsvirksomhed
Palle Isbrandt, Isbrandt Erhvervspsykologisk Rådgivning

Tilmelding senest onsdag d. 15. september 2008.
Konferencegebyr: 2.200,- kr. ekskl. moms, inkl. forplejning fra Restaurant René.
Tilmelding:
Send tilmelding med dit navn, stilling, adresse, telefon nr. og evt. EAN nr. til isbrandt@post.tele.dk,
herefter modtager du bekræftelse på mail med faktura og konto nr.

Konsulenthuset key2see • Frederiks Allé 112 b • 8000 Århus C
Se mere om konferencen på www.key2see.dk

