
 

 

 
Dagens program 
 
08.15 
Ankomst og check-in (Scandic Falkoner) 
 
09.00 -09.15 
Velkomst ved centerledelsen i Kronprins Frederiks Center for Offentlig 
Ledelse. Herefter tale ved H.K.H. Kronprins Frederik. 
 
09.15 - 10.00 
Ledelse som løsning: Erfaringer og udfordringer (paneldebat) 
 
10.00 - 10.30 
Pause 
 
10.30 - 11.30 
1. runde. 6 sessioner 

 
Samarbejdet mellem 

professionelle, 
virksomheder og frivillige  

Datainformeret ledelse – 
Fra data til læring  

 

Fremtidens 
sundhedsvæsen har brug 

for (god) ledelse  
Samspillet mellem 

politikere og 
embedsværket 

Ledelse af tværfagligt 
samarbejde  

Ledelse som holdsport - 
at lykkes i et 

ledelsesteam 
 
 
11.30 - 12.30 
Frokost 
 
 
 
 



 

 

 
12.30 - 13.15 
2. runde. 6 sessioner 
 

Mening som begreb Ledelse af psykisk 
arbejdsmiljø - hvordan 
kan du arbejde med 

trivsel og fællesforståelse 
i dit team 

Faglig ledelse i praksis  

Mangel på arbejdskraft - 
potentialer og 

udfordringer ved 
international rekruttering  

Når digital 
distanceledelse er 

hverdagskost  

Ledelse af den 
kommunale klimaindsats  

 

 
 
13.15 - 13.45 
Pause  
 
13.45 - 14.45 
3. runde. 6 sessioner 
 

Klimastrategier for 
fremtiden - samspillet 

mellem den offentlige og 
private sektor 

Ph.d.-talks Ledelse på tværs - 
Hvordan gør man?  

Samspillet mellem 
politiske og 

administrative ledere  

Ledelsesudvikling 
gennem feedback  

Når ledelse fordeles på 
flere hænder - hvordan 
kan man arbejde med 

distribueret ledelse? 
 
 
14.45 - 15.15 
Pause 
 



 

 

15.15 - 16.00 
Hvad kan vi lære fra andre lande? Internationale erfaringer med offentlig 
ledelse v. professor Donald Moynihan, professor Sandra Groeneveld samt 
vicecenterleder Mads Leth Jakobsen 
 
16.00 
Reception og networking 
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