
Ledelseskonference og
Lederårsmøde 2022

At være menneske og leder
Kære ledermedlem i BUPL Storkøbenhavn 

I år inviterer vi til lederårsmøde og ledelseskonference under samme tema, 
nemlig ’At være menneske og leder’. 

På lederårsmødet, der foregår torsdag formiddag d. 22. september 2022, indleder vi med
foredrag af Karsten Mellon ’Modig ledelse er nødvendig’ og debat om aktuelle
ledelsesudfordringer. Så vælger vi formand og medlemmer til din Lokale Lederforenings
Bestyrelse (LLB). Vi afslutter lederårsmødet med frokost, der også er overgangen til årets
ledelseskonference ’At være menneske og leder’ d. 22.-23. september 2022.

De seneste års markante ledelsesudfordringer, som følge af mangel på pædagoger,
corona-pandemi og senest krigen i Ukraine, har stillet helt særlige krav til jer som ledere. 
I har skulle bevare ro, overblik, motivation og sikre arbejdsglæde hos medarbejdere i en tid
med de største omvæltninger, vi har oplevet i nyere tid. Det kræver både indblik i sig selv
som menneske og som leder. Og det er, hvad vi med årets konference ønsker at blive
klogere på sammen med hjælp fra inspirerende eksperter i ledelse, der alle kommer med
særligt blik for dét at være menneske. 

De menneskelige egenskaber er lederens vigtigste redskab. Vi vil på årets
ledelseskonference skabe rammen for inspiration og debat og sikre den nødvendige tid til
eftertanke - til både at kigge indad og udad. 

Vel mødt!

Med venlig hilsen 
Din lokale lederbestyrelse



Ankomst, indskrivning til lederårsmøde og ledelseskonference,
kaffe/te og let morgenmad i foyer’en

Velkomst, morgensang og præsentation 
                                           
Oplæg v/ Karsten Mellon

Ledelse der kræver mod
”Man kan ikke leve uden mod,” skrev forfatteren Karen Blixen. 
Det gælder også i ledelse, hvor man både skal træde i karakter og sætte
retning. Men mod handler ikke kun om at ’stå stærkt’, men lige så
meget om sårbarhed, selvindsigt og evnen til at skabe en sund
læringskultur, hvor der er tryghed til at tale om fejl og lære af det. 
Med udgangspunkt i dyderne mod og ydmyghed, vil Karsten Mellon
perspektivere og lægge op til debat om god og modig ledelse. 

Lederårsmøde 2022
Godkendelse af formalia 
Beretning v/ den Lokale Lederforenings Bestyrelse (LLB)
Indkomne forslag
Forslag til det lokale ledelsespolitiske arbejde 2022-2024 
Debat om LLB’s forslag til lokale arbejdsprogram for de kommende to
år med reference til formiddagens oplæg af Karsten Mellon.
Øvrige forslag, debat og afstemning

Valg til den Lokale Lederforenings Bestyrelse (LLB)
Præsentation af kandidater 

Afslutning på formiddagen v/ lederbestyrelsesformand  
                                                                                                                               
Frokost og fortsat indskrivning til ledelseskonference
Frokost er for både årsmødedeltagere og deltagere til
ledelseskonferencen.
Indskrivning til ledelseskonference for de deltagere, der alene har
tilmeldt sig ledelseskonferencen, og som officielt begynder kl. 13.30.

Program
22.sept.

BUPL Storkøbenhavn
Lederårsmøde 2022

08.30 - 09.00

09.00 - 09.15

09.15 - 10.45

10.45 - 11.45

11.45 - 12.20

12.20 - 12.30 

12.30 - 13.30 



Velkomst og åbning af Ledelseskonference 2022

Oplæg v/Pia Søltoft

Kunsten at være sig selv som menneske og leder
At være et ordentligt menneske er afgørende for enhver leder. 
Det enkelte menneskes karakter og dømmekraft definerer et godt
lederskab. Derfor er det nødvendigt at vide, hvem man er, og hvad man
står for. Ifølge Kierkegaard skal et menneske gøre en aktiv indsats for at
blive sig selv - det skal vælge sig selv ved at se tilbage på den historie,
det allerede har haft, finde sit ideal, sine værdier og lære sine dyder at
kende. Med baggrund i Kierkegaards tanker og via reflektionsøvelser vil
Pia Søltoft i sit oplæg beskrive opgaven bag det personlige lederskab.

Pause

Oplæg v/ Vibeke Lunding-Gregersen og Louise Dinesen    

Lederhjerne - magt og veje til compassion 
Magt kan tage magten fra os i ledelse. Med deltagerinddragelse og
viden fra forskning zoomer Vibeke og Louise ind på magtens natur i
ledelse, på menneskehjernen og på det som kan beskytte ledere, når de
skal forvalte deres magt og den etik, der opleves vigtig for de fleste
ledere. Hvad kan ledere gøre for at tage hensyn til den vigtigste
ressource vi har: menneskehjernen? Og hvordan kan menneskets
særlige evne til compassion netop beskytte både lederen selv og de
ansatte, som er omgivet af ledelse – og magt. 

Pause

Underholdning 

Pause og fri tid

Middag og aftenhygge med velkomst

13.30 - 13.45

13.45 - 15.00

15.00 - 15.30

15.30 - 17.00

17.00 - 17.15 

17.15 - 18.00

18.00 - 19.00

19.00

Program
22.sept.

BUPL Storkøbenhavn
Ledelseskonference 2022



Godmorgen med morgensang

Oplæg v/ Jonas Gabrielsen 

At begrunde ledelsesbeslutninger systematisk
Når ledere kommunikerer beslutninger, gør de det ved hjælp af
forskellige rationaler og argumenter, som f.eks.: ”Vi gør det her, fordi det
forbedrer vores økonomi”, eller ”Vi gør det her, fordi det øger trivslen”.
At finde de rette begrundelser for beslutninger kan være en krævende
ledelsesopgave, men det kan gøres systematisk og ved hjælp af den
retoriske teknik ’topik’. Teknikken kan hjælpe lederen med systematisk
at identificere alle potentielle argumenter for en beslutning, og dermed
finde frem til de rette argumenter. Jonas Gabrielsen indkredser i sit
oplæg den topiske teknik i teori, praksis og øvelse. 

Pause

Oplæg v/ Michael Stubberup

Bæredygtig ledelse – ledelse med hjertet
Vi mennesker er en social art beregnet til at fungere i sociale processer.
Vi er skabt til kontakt og tilknytning, tryghed og tillid er bærende
principper automatiseret i vores overlevelsessystem. Vi har allerede
evnen til det, der skal til, men mangler træning i at sanse og forstå
dynamikken i kroppen og i de sociale økosystemer. Ledelse handler om
at blive bedre til at lytte til os selv, til den anden og til systemet – og
åbne op for et helhedsorienteret sprog for indre og ydre bæredygtighed.

Frokost og farvel og tak

09.00 - 09.15

09.15 - 10.30

10.30 - 11.00

11.00 - 12.30

 

12.30 - 13.30

Program
23.sept.

BUPL Storkøbenhavn
Ledelseskonference 2022



Karsten Mellon
Ledelsesforsker, ph.d. og cand.mag. i pædagogik. Karsten Mellon
underviser på diplom- og masteruddannelser i ledelse, og laver 
lederudvikling med ledelsesteams. Han er forfatter til flere ledelses-
bøger: Mod i ledelse (2020), Ydmyghed i ledelse (2021), og antologien 
God ledelse (2021). Foto: Camilla Schiøler.

Pia Søltoft
Sognepræst, ph.d. og lektor i etik og religionsfilosofi og tidligere leder af Søren
Kirkegaard Forskningscenteret. Pia Søltoft er forfatter til en lang række bøger om
Kierkegaard. Det gælder bl.a.: Kunsten at vælge sig selv (2015), 10 ting ledere kan lære af
Kierkegaard (2018) og Kunsten at blive et ordentligt menneske (2022). Foto: Huset
Mydtskov.

Louise Dinesen
Erhvervs- og krisepsykolog, forfatter, ekstern lektor, redaktør på tidsskriftet
Erhvervspsykologi og autoriseret arbejdsmiljørådgiver. Louise Dinesen rådgiver bl.a.
Forsvarets øverste chefer i ledelse og organisationsudvikling og har skrevet bogen Kort
og godt om kriseledelse (2022). Hun producerer også podcasten Lederhjerne sammen
med Vibeke Lunding-Gregersen. Foto: Mads Stigborg.

Vibeke Lunding-Gregersen
Administrerende direktør i Mindwork, erhvervspsykolog og autoriseret
arbejdsmiljørådgiver. Vibeke Lunding-Gregersen er også forfatter til bøgerne Hjernen på
overarbejde (2018), Kort & godt om compassion (2019), og hun producerer podcasten
Lederhjerne sammen med Louise Dinesen. Foto: Mads Stigborg.

Michael Stubberup
Cand.mag., medlem af en række bestyrelser og leder af SYNerGAIA. Han har i mere end
20 år arbejdet som leder i Røde Kors og siden 1997 været med i ledelsen af
Vækstcenteret. Michael Stubberup har bl.a. skrevet bogen Bæredygtig ledelse – ledelse
med hjertet (2010) samt samarbejdet og skrevet flere bøger med professor og ph.d. Steen
Hildebrandt.

Jonas Gabrielsen
Ph.d. og lektor i retorik på Roskilde Universitet med speciale i ledelsesretorik. Jonas
Gabrielsen har i en årrække undervist ledere med forskellig faglig baggrund. Han har
skrevet en lang række artikler og bøger om ledelsesretorik, herunder bøgerne Talens
magt (2010) og Ledere, der taler – taler, der leder (2014). 

Oplægs-
holderne

Ledelseskonference og
lederårsmøde 2022



Du tilmelder dig BUPL Storkøbenhavns lederårsmøde
og/eller ledelseskonference via BUPL's hjemmeside. 
Det er muligt både at deltage i et af arrangementerne eller
dem begge.

Hvornår:  
Lederårsmøde: torsdag d. 22. september 2022 kl. 9 - 12.30
(morgenmad og indskrivning kl. 08.30 og frokost kl. 12.30). 
                     

Ledelseskonference: torsdag d. 22. september kl. 12.30 og
fredag d. 23. september kl. 9 - 12.30 (frokost kl. 12.30 begge
dage, aftensmad kl. 19 og morgenmad kl. 08.30).

Pris:                 
Deltagelse i lederårsmøde 2022 er gratis.
                                           

Pris for deltagelse i ledelseskonferencen for medlemmer med
overnatning er 3.200 kr., mens pris for deltagelse for
medlemmer uden overnatning er 2.500 kr. (middag er
inkluderet for alle deltagere).

Hvor:                         
Glostrup Park Hotel, Hovedvejen 41, 2600 Glostrup
www.parkhotel.dk

Tilmelding:
Tilmelding skal ske på www.bupl.dk/storkobenhavn
Tilmeldingsfrist er onsdag d. 7. september 2022.

Tilmelding og betaling er bindende. 
En plads kan dog efter aftale med BUPL Storkøbenhavn
overdrages til en lederkollega.

Tilmelding til Lederårsmøde 
og Ledelseskonference

Spørgsmål om lederårsmøde 
og konferencen 

Kontakt lederkonsulent Britta Leth
Madsen, brm@bupl.dk, 
61 96 41 00 (om indhold)

Kontakt sekretær Annie Møller,
aim@bupl.dk, 35 46 53 00 (om
tilmelding)

BUPL Storkøbenhavn
Lindevænget 19
2750 Ballerup
35 46 53 00
storkobenhavn@bupl.dk
bupl.dk/storkobenhavn

http://www.bupl.dk/storkobenhavn
mailto:aim@bupl.dk

