
 
 

LEDERKONFERENCE  

03.11.2020 
  

     

Uffe Savery Sofie Münster Kitty Dencker Henrik Dresbøll Freddy Meyer 

INSPIRERENDE KONFERENCE 
FOR LEDERE, SOUSCHEFER, BESTYRELSER OG ANDRE MED INTERESSE I LEDELSE 

 

 



08.00 - 08.45 

08.45 - 09.00 

13.30 - 14.30 

14.30 - 14.45 

14.45 - 15.45 

15.45 - 16.00 

  16.00  

09.00 - 10.00 

10.00 - 11.00 

11.00 - 11.30 

11.30 - 12.30 

12.30 - 13.30 

DAGENS  

PROGRAM 

 

 

 Check-in og morgenmad 

 

 Velkomst  

 v/Børneringens direktør Nete Dietrich 
 

 Uffe Savery 

 Rektor (Det Kongelige Danske Musikkonservatorium) & musiker (Safri Duo) 
 

 Sofie Münster 

 Forfatter, foredragsholder & stifter af Nordic Parenting 
 

 Pause 

  
 

 Kitty Dencker 

 Erhvervspsykolog & forfatter 
 

 Frokost 

  
 

 Henrik Dresbøll  

 Foredragsholder & adfærdsdesigner 
 

 Pause 

  
 

 Freddy Meyer 

 Underviser, foredragsholder & coach 
 

 Afrunding af dagen 

 v/Børneringens souschef Tue Fournaise 
 

 Tak for i dag 



DAGENS  

OPLÆGSHOLDERE 

UFFE SAVERY 

Rektor (DKDM) 

Musiker (Safri Duo) 

AT LEDE MUSIKALSK 
Med afsæt i sin baggrund som leder og den ene halvdel af 
Safri Duo, vil Uffe og hans strygekvartet illustrere, hvordan 
den individuelle og kollektive præstation spiller sig ind i hel-
heden. 
Uffe vil pointere hvordan man taler (eller spiller) så andre 
har lyst til at lytte og lytter så andre har lyst til at tale, og vil 
tune os alle ind på kammertonen i ledelse i forandring.  

SOFIE MÜNSTER 

Forfatter 

Foredragsholder 

Stifter af Nordic Parenting  

 

DEN BEDSTE START 
Sofie er aktuel med bogen ”Den bedste start”, hvor hun be-
skriver forældres tilknytningsstil til deres børn og hvor stor 
indflydelse den har på de interaktioner og det samarbejde vi 
alle har i de relationer vi indgår i.  
Sofie vil ligeledes berøre det følelsesmæssige grundlag du 
som leder har for at kunne aflæse et andet menneske, og 
lægge op til selvrefleksion.  

KITTY DENCKER 

Erhvervspsykolog  

Forfatter  

 

 

FORANDRINGSLEDELSE  
Forandringsledelse kræver at lederen, kan jonglere med 
flere perspektiver på én gang. 
Er forandring forkastelse af det eksisterende eller videreud-
vikling. Skal vi opfinde det hele på ny?  
Hvordan ser du det, hvordan ser medarbejderne det og 
hvordan ser det ud ift. opgaveløsningen? 

HENRIK DRESBØLL 

Foredragsholder 

Adfærdsdesigner 

 

 

ADFÆRD 
Henrik Dresbøll tager os fra tanker til fødder og giver os 
grundlaget for at arbejde med adfærd, nudging og foran-
dring på nye og kreative måder. Han stiller skarpt på hvilke 
faktorer, der fremmer eller hæmmer beslutninger og hand-
linger, og hjælper med at gøre det lettere at træffe bedre 
beslutninger og foretage bedre handlinger. 

FREDDY MEYER 

Foredragsholder  

Underviser 

Coach 

GÅ GLADERE HJEM FRA ARBEJDE END DA DU KOM 
Hvad koster det at have en sur medarbejder? 
En enkelt “surstråler” skader hele organisationens arbejds-
miljø og ingen har ret til at berøve andre arbejdsglæden. 
Freddys usædvanlige foredrag bliver serveret i et forrygen-
de tempo med forløsende humor. Det indeholder selektiv 
positiv perception og psykologisk krydspres. 



DAGENS  

FORMALIA 

 

 

 

 Ledelse i forandring - forandring i ledelse. 

 Konferencens oplægsholdere vil skabe inspiration til din praksis, gennem deres 

 forskellige vinkler og pointer om tilknytningsstil, adfærdsdesign, arbejdsglæde 

 og selvfølgelig ledelse.  

 Flere af oplægsholderne lægger op til spørgsmål og interaktion. 

 

 

 Konferencen er primært målrettet ledere fra Børneringens 100 medlems- 
 institutioner.  
 Andre ledere og interessenter er meget velkommen, dette vil dog være til en 
 anden pris. 

 

 

 Tilmelding  sker via Børneringens hjemmeside: 

 https://www.borneringen.dk/693/lederkonference-paa-borsen  

 

 Børneringens medlemmer :  

 Ikke medlem   :  

 Sidste tilmelding er torsdag d. 1. oktober 2020. 

 

 

 Inkluderet i prisen er følgende forplejning: 

 Morgenbrød m. ost og marmelade 

 Frokostbuffet 

 Kaffe i pauserne, samt eftermiddagskage 

 

 

 Konferencen bliver videofilmet med henblik på udarbejdelse af en kort video- 

 trailer fra dagen. 

 Eventuelle spørgsmål til konferencen kan stilles på følgende mail: 

 tue@borneringen.dk  

  

 I disse tider tager vi selvfølgelig højde for de aktuelle Coronaforbehold. 

INDHOLD 

FORPLEJNING 

PRAKTISK 

DELTAGERE 

TILMELDING 

795,- kr. (eksl. moms) 

1.195,- kr. (eksl. moms) 

https://www.borneringen.dk/693/lederkonference-paa-borsen

