
Kære Deltager 

I denne mail finder du oplysninger vedr. streaming og video af Ledelseskonferencen 2020 
onsdag d. 25. marts.  

Konferencedeltagelse via streaming samt dialog med foredragsholdere: Du har mulighed 
for at deltage i Ledelseskonferencen på dagen via streaming direkte fra foredragsholderne på 
Bygholm Park Hotel til dig, hvor der også bliver mulighed for, at du kan stille spørgsmål direkte 
til foredragsholderne. Se praktiske detaljer vedr. streaming nedenfor. 

En glædelig nyhed: Video af foredrag er tilgængelig i 14 dage: Vi har arbejdet på højtryk 
og er super glade for at kunne dele den gode nyhed, at alle foredragene udover streaming 
også bliver tilgængelige for dig i form af video, som ligger online på en lukket server i 14 dage 
efter konferencen. På den måde kan du frit tilgå foredragene på de tidspunkter, der passer dig 
bedst. Det har krævet en del arbejde og forhandling, men alle foredragsholderne er helt 
ekstraordinært gået med til denne videoordning af hensyn til alle jer – og især alle jer, der har 
ekstra travlt i disse dage. Det er vi rigtig glade for. Du vil derfor sidst på ugen modtage en mail 
med direkte link og kode til foredragene. Vi stoler naturligvis på, at link og kode ikke bliver delt 
med uvedkommende. 

Sådan foregår streamingen d. 25. marts:  

Gå ind på linket https://avcenter.mediaplatform.dk/watch/3885 
Indtast koden:  xxxxxx 

Ledelseskonferencen afvikles svt. det oprindelige program, se nedenfor, inkl. alle planlagte 
foredrag og såvel som pauser.   

På din skærm vil du se scenen og foredragsholderen. Derudover vil foredragsholderens power 
point slides være indsat i billedet, så du let kan følge med. Det vil desuden være muligt at stille 
spørgsmål ved at indtaste dem direkte på siden. Nogle spørgsmål vil blive læst op for 
foredragsholderne under foredraget eller efter foredragene. Hvis der er mange spørgsmål, vil 
vi sende dem videre til foredragsholderne, som så har mulighed for at vælge at besvare dine 
spørgsmål skriftligt. Hovedparten af foredragsholderne har allerede sagt, at de meget gerne vil 
besvare jeres spørgsmål skriftligt, så skriv endelig til dem på dagen. Og forbered endelig 
spørgsmål på forhånd eller skriv dem under foredraget. Jo før vi har spørgsmålene, jo større 
sandsynlighed er der for, at de bliver læst op i forbindelse med selve konferencen og 
streamingen. Vi lader muligvis nogle af foredragene gå lidt over tid, hvis der er mange 
spørgsmål. 

I det omfang foredragsholderne tillader det, vil vi efter konferencen fremsende powerpoint 
slides direkte til dig og/eller lade dem være tilgængelige på 
hjemmesiden www.ledelseskonferencen.dk. 

Hvis du eller din kollega ikke kan være med på streamingen, må du gerne give din 
”plads” til en anden: Det skal understreges, at ovenstående link og kode til streaming er 
strengt personligt og naturligvis ikke må deles uden forudgående aftale. Men såfremt I fx er 8 
tilmeldte, hvor kun 5 deltagere har mulighed for at kigge med, må I gerne give linket til 3 
andre, også selvom de ikke er tilmeldt konferencen. Det vigtige er, at det samlede antal ikke 

https://avcenter.mediaplatform.dk/watch/3885
http://www.ledelseskonferencen.dk/


overstiger det antal, som I har tilmeldt. Med andre ord, så må du overgive din streaming 
”plads” til en anden, hvis du ikke selv kan deltage.   

Program 

9.20 – 10.20 Styrk ledelsesrummet og fagligheden: Er økonomistyring medspiller eller 
modspiller? 

Per Nikolaj Bukh 
Professor v. Aalborg Universitet, førende forsker og ekspert i design af offentlige 
økonomistyringsmodeller  

  

10.20 – 10.45 Pause 

  

10.45 – 11.30 Pseudoarbejde: Hvad er det og hvad gør vi ved det? 

Anders Fogh Jensen 
Filosof, ph.d., forfatter, hyppigt anvendt ekspert i radio og TV samt klummeskribent i 
Berlingske og Jyllandsposten samt forfatter til bogen Pseaudoarbejde (2018) 

  

11.30 – 12.30 Pause 

  

12.30 – 13.15 Ledelse af unge generationer – hvordan? 

Alexandra Krautwald 
Ledelsesekspert, futurist, forfatter og betroet ledelses- og beslutningsrådgiver for en lang 
række mellem- og topledere i den offentlige såvel som private sektor.  

  

13.15 – 13.40 Pause  

  

13.40 – 14.20 Bæredygtig ledelse er den fremtidige ledelsesdagsorden! 

Steen Hildebrandt 
Professor emeritus v. Aarhus Universitet og adjungeret professor v. CBS, Handelshøjskolen i 
København og Aalborg Universitet 

  

https://ledelseskonferencen.dk/per-nikolaj-bukh/
https://ledelseskonferencen.dk/anders-fogh-jensen/
https://ledelseskonferencen.dk/alexandra-krautwald/
https://ledelseskonferencen.dk/steen-hildebrandt/


14.20 – 14.40 Pause 

  

14.40 – 15.25 Taknemmelighed – nøglen til bedre offentlige organisationer? 

Rikke Østergaard 
Erhvervssociolog, rådgiver, gæstelektor på University of Sidney samt bestsellerforfatter til Sluk 
Emhætten (2016) og bogen Tak! (2017) 

  

15.30 Tak for i dag – og på gensyn! 

  

Bemærk: Streaming kan lade sig gøre på grund af foredragsholdernes store venlighed, 
velvilje og imødekommenhed i denne særlige situation. Det skal understreges, at det er 
strengt ulovligt på nogen måde at optage vores stream både direkte på computeren eller med 
mobiltelefon eller på anden måde, og det er forbundet med alvorlige retslige konsekvenser, 
hvis man gør dette. Igen af hensyn til foredragsholderne. 

 

 

Venlig hilsen 

CTKU - Center for Tværprofessionel Kompetenceudvikling 

https://ledelseskonferencen.dk/rikke-oestergaard/

