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Konference om Work-Life Balance med et strategisk perspektiv

Tirsdag den 8. marts 2005 afholder Center For Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) 
en heldagskonference i København om balance mellem arbejde og familieliv.

På konferencen vil en række danske og internationale forskere og erhvervsledere sætte et 
strategisk perspektiv på det at skabe rammerne for balance mellem arbejde og familieliv for 
både ledere og medarbejdere.

Konferencen er henvendt til direktører og ledende medarbejdere samt andre med interesse for 
balance mellem arbejde og familieliv.

Læs mere om konferenceprogrammet hér >>

CBAFs tænketank udgiver i øvrigt en rapport med anbefalinger og konklusioner den 10. 
februar 2005. Rapporten belyser, hvilke forventninger og krav fremtidens ledere og 
medarbejdere har til arbejdspladsen og familielivet, såvel som børnenes krav på en balance i 
deres liv. Rapporten kan forudbestilles hér >> 

Du kan læse mere om CBAFs arbejde på www.cbaf.dk
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Foredrag om holistisk ledelse i fremtidens Danmark

Onsdag den 26. januar afholder jeg foredrag om holistisk ledelse med udgangspunkt i min 
prisopgave En Ledelsesmodel for Fremtidens Danmark.

Foredraget sætter rammerne for erhvervslivets fremtidige ledelsesudfordringer, giver en 
introduktion til begrebet holistisk ledelse, herunder de nye lederroller og -opgaver, et indblik i 
hvorfor denne form for ledelse ser ud til at blive en vigtig nøglefaktor for virksomheders 
succes nu og i fremtiden, eksempler på praksis, en skitsering af de muligheder, udfordringer 
og barrierer der er ved praksis samt nogle bud på tiltag, der kan fremme en helhedsorienteret 
tilgang i danske virksomheder.

Med foredraget lægges op til viden- og erfaringsudveksling, hvorfor deltagerne undervejs vil 
blive inddraget i en åben forum dialog om emnet. 

Tid: Kl. 1800-2100. Døre åbner kl. 1730.

Sted: Rosendalsgade 11, kld. • 2100 København Ø. Vejviser kan downloades hér >>

Entré: 160 kr. pr. person. Entrébillet kan købes i døren. 

Tilmelding: Anbefales pga begrænsede pladser - tilmelding på inspiratorium@taniaellis.dk

Du kan downloade invitation til foredraget hér >>
Du er velkommen til at sende invitationen videre til andre, du mener kunne have lyst til at 
deltage.

Vel mødt!
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Inspiratorium™ dialoggrupper starter op i februar

Inspiratorium™ er paraplynavnet for mine foredrag, workshops - og nu også dialoggrupper. 
Inspiratorium™ er kombinationen af et videnslaboratorium og et eksperimentarium – et 
arbejdsrum, som kan generere nye idéer, der kan omsættes til en værdiskabende dialog og 
handling.

Formålet med dialoggrupperne er således at løfte ledelse og arbejdsliv op i et bredt perspektiv, 
for herigennem at skabe nye indsigter og forståelsesrammer, der kan inspirere til nye 
erhvervspraktikker.

I praksis fungerer Inspiratorium™ dialoggrupperne som et åbent lærings- og arbejdsfelt med 
en vekselvirkning mellem praktik og teori, mellem handling og refleksion. Det bliver et 
spændende forløb med 5 temamøder á hver 4 timer fra februar til juni 2005, der hver gang 
inkluderer foredrag og oplæg, øvelser og erfaringsudveksling.

Der er begrænsede pladser (max. 10 personer), så hvis du er interesseret, anbefales hurtig 
tilmelding. De planlagte møder foregår i København. Andre grupper i landet kan dog 
arrangeres efter behov. Har du interesse i, at en Inspiratorium™ dialoggruppe oprettes i dit 
lokalområde, er du velkommen til at ringe på tlf. 26252295 eller sende en mail på 
te@taniaellis.dk

Du kan læse mere om Inspiratorium™ dialoggrupperne, programindhold mm. hér >>
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Bog om karriere og familieliv

Apropos balance mellem familie og arbejde udkom Kirsten Stendevad for nylig med sin bog 
"Moderskab som karrierefordel". Bogen er - som det fremgår af titlen - først og fremmest 
rettet mod kvinder, men i den ligger en række centrale pointer og anvisninger, som både 
mænd og kvinder kan bruge som inspiration i forhold til, hvordan forældreskab kan bruges 
som et aktiv i moderne ledelse og arbejdsliv.

I bogen skriver Stendevad bl.a. om det nye arbejdsmarked, og om hvordan de (ledelses)
kompetencer, der efterspørges nu og i fremtiden relaterer til de kompetencer, man udvikler 
som mor. Ligesom hun kommer med en række praktiske råd til, hvordan kvinder bl.a. kan 
bruge barselsorloven til at fremme karrieren. 

...Og mændene behøver ikke vente længe - der er allerede nu en bog undervejs samme sted 
fra om faderskab som karrierefordel.

Du kan læse mere om bogen på www.moderskabsomkarrierefordel.dk
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Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller arbejder med initiativer, 
som kan øge arbejdsglæde,
livskvalitet og ikke mindst skabe bæredygtige virksomheder. Kender du til andre, som vil 
kunne have glæde af at læse nyhedsbrevet, er du velkommen til at videresende denne mail. 
Har du bøger eller artikler du kan anbefale, kender du til projekter, konferencer, foredrag eller 
andet, som kan være af interesse for læserne af dette nyhedsbrev, så send gerne en mail på 
te@taniaellis.dk. Du kan tilmelde og afmelde dig nyhedsbrevet på www.taniaellis.dk/dk/
kontakt/html.
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