key2see’s Forårskonference

”Ledelse af kreativitet og tid til nærvær”
Onsdag den 6. maj 2009 på Varna Palæet i Århus

Hvad indeholder det, hvorfor skal man gøre det og hvordan gør man?
Kom og deltag i en ny inspirerende konference
fra key2see om kreativitet og tid til nærvær i
arbejdet, hvor du kan lære mere om emnet.
Denne konference åbner perspektivet for
bæredygtige krav til fremtidens leder – som
profession, person og som medmenneske.
Og der gives mulige svar – både ind i den
offentlige- og private sektor.
Tid er blevet en mangelvare, og nærvær efterspørges i
stigende grad på offentlige og private arbejdspladser.
Spørgsmålet er, hvordan man i en travl hverdag kan
finde tid til nærvær? Hvordan kan man som leder,
konsulent og medarbejder mestre modsætningerne
mellem på den ene side kravet om stram udgiftsstyring, høje kvalitetskrav og effektive tidsplaner
og på den anden side skabe de rette rammer for
kreativitet og nærvær i organisationen?
Der er meget, der netop i disse år peger på, at svaret
herpå består i et paradigmeskift, hvor det kreative
og nærværet bevidst får plads i arbejdslivet på lige
fod med målrettethed og effektivitet. Der er tale
om et paradigmeskift, hvor vi skal sammentænke i
nye helheder. Der er tale om et paradigmeskift, der
kræver bærende relationer, tilvalg og fravalg og helt
nye måder at opleve og tænke på…
Det bliver således afgørende for vores videnssamfund, om vi kan udvikle bæredygtige idéer, mennesker og organisationer. Fremtidens leder skal
derfor i stigende grad være optaget af, hvordan
man kan tilrettelægge effektive arbejdsprocesser,
som samtidig producerer mindst mulig lidelse for de
mennesker, der deltager i dem. Hvordan man kan
åbne sindet og hjertet og finde nye veje. Det bliver
med andre ord lederens særlige opgave at kunne
arbejde med kreativitet og tid til nærvær – for sig
selv og for andre.
Erfarne eksperter inden for ledelse, kreativitet og
nærvær giver deltagerne uddybende oplæg samt
mulighed for selv at drøfte begreberne teoretisk og
praktisk. Få gode idéer, indsigt og nye visioner for
fremtidig ledelse, øv nærværstræning og indgå i
kreative processer sammen med andre spændende
mennesker.

PROGRAM:
9.00-9.30:	Ankomst og kaffe med croissant
9.30-9.40:

Åbning af konferencen

9.40-10.20:

 edelse og bæredygtighed i organisationer i lyset af Otto
L
Scharmers U-teori
v/Steen Hildebrandt, professor i organisation og ledelse,
Handelshøjskolen, Aarhus Universitet. Hvordan ser det ændrede
ledelsesperspektiv for fremtiden ud?

10.20-10.45:	Eksistens og ledelse
v/Karen Schultz, erhvervspsykolog, ekstern lektor ved Roskilde
Universitet, Oberstløjtnant af reserven. Fremtiden kræver, at
lederen skal kunne være eksistentielt tilstede og diskutere
ekstistentielle spøgrgsmål med sine medarbejdere – hvorfor og
hvordan?
10.45-11.00: Pause med frugt
11.00-11.25:	Kreativitet skal læres
v/Lene Tanggaard, professor i psykologi, Aalborg Universitet. Vi
skal kunne være kreative både for at kunne bevare noget og at
forandre det. Kreativitet er altså livsnødvendigt, men hvordan
kan vi som personer og som organisationer lære at være mere
kreative?
11.25-11.50:	Modsætningernes synergi og energi
v/Anders-Peter Østergaard, Direktør i Lolland Kommune
	Kan ledelse bygge broer af mening med med modsætninger
som byggemateriale?
11.50-12.15:	Alle er kreative! En ny bevidsthed om det at gå på arbejde
v/Søren Leth-Nissen, antropolog, Leadership Challenge
Facilitator og Executive coach, indehaver af Nduna. Man kan
hjælpe teams til at opnå bemærkelsesværdige resultater
gennem mentale paradigmeskift ved designs af processer, der
frigør kreativitet, ansvarlighed og energi – hør hvordan.
12.15-13.00:	Frokost, fra Restaurant René i Århus, med udsigt til hav
og lysegrønne bøgetræer
13.00-13.50:	Åbne workshops ved oplægsholderne samt:
Ole Østergaard, direktør i Digio og nærværstræner
Inger Thyrre Sørensen, Videncenterchef i Børn og Unge,
Århus Kommune og Mette Møller, erhvervspsykolog
13.50 -14.10: Kaffe og sødt
14.10- 15.00: Åbne workshops
15.00 -15.30:	Afslutning: Fælles musisk oplevelse under ledelse af
Tea Thyrre Sørensen, uddannet almen musiklærer på
Det Jyske Musikkonservatorium.
 rrangeret af:
A
Mette Møller, Mette Møller Erhvervspsykologi
Palle Isbrandt, Isbrandt Erhvervspsykologisk Rådgivning
Morten Jac, Btween Konsulent- og Kommunikationsvirksomhed

Tilmeldingsfrist den 15. april 2009, men hvis du er for sent på den så prøv alligevel!
Tilmelding er bindende. Konferencegebyr: 2800 kr + moms
Send tilmelding med navn, stilling, adresse, telefonnr. og EAN nr. til mj@mortenjac.dk
Herefter modtager du bekræftelse på mail med faktura og konto nr.
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Se mere på www.key2see.dk

