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Social innovation i børnehøjde

Stjernevejens Børnehave i Gråsten er pionerer inden for børneinstitutionsverden. Igennem 
de sidste 5 år har børnehaven udviklet og arbejdet med et ledelseskoncept, de kalder for 
Management By Heart. Resultaterne heraf taler for sig selv: 

• personalets sygefravær reduceret,
• antallet af børn med støttebehov er faldet,
• interne konflikter mellem personale er bragt ned,
• den faglige stolthed og selvværdet hos personalet er vokset, og de har fået
• resourceoverskud til at tage imod mere end 20 personer i aktivering, jobtræning, 
skånejobs mm. 

Nu inviterer børnehaven virksomheder og politikere til at OPP-samarbejde (offentlig-privat 
partnerskab) omkring realiseringen af et socialt pionerprojekt: Projekt Stjernehaven - 
fremtidens bæredygtige børnehave, bl.a. med fokus på dokumentation og udbredelse af 
ledelsesmetoden.

Læs mere om hvordan i projektbeskrivelsen af Projekt Stjernehaven hér >>
Læs mere om ledelseskonceptet Management by Heart hér >>

Læs også seneste omtale i Erhvervsbladet: "Børn bliver en hjertesag for erhvervslivet" 
Tidligere omtale af Stjernevejens Børnehave i mit nyhedsbrev fra maj 2005 (artikel nr. 7) 
hér >>
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International social entrepreneurship konference i 
København

Fra 18-19. juni afholdes den tredje og sidste internationale akademiske konference om 
socialt entreprenørskab, The International Social Entrepreneurship Research Conference 
(ISERC) i København. 

I løbet af de to dage præsenteres og drøftes forskellige forskningsresultater inden for 
feltet for socialt entreprenørskab af forskere og andre interesserede fra Europa, USA og 
Asien. 

Den første konference blev afholdt i Barcelona i 2005 og i New York i 2006. Resultaterne af 
den første konference udgivet i bogen Mair, Robinson, Hockerts: Social Entrepreneurship, 
Palgrave Macmillan, 2006, og den anden konference er dækket i den snarlige udgivelse 
International Perspectives on Social Entrepreneurship Research, Vol 2.

Arrangør af konferencen i København er Centre for Corporate Values and Responsibility 
(CVR), Copenhagen Business School. Du kan downloade de mange research papers fra 
konferencen hér >>

________________________________________________________________________

http://www.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/iserc3
http://www.cbs.dk/forskning_viden/konferencer/iserc3


Den indre globalisering

Danske virksomheder opererer i dag i stigende grad på et globalt arbejdsmarked. Det 
stiller nye krav til kompetenceudviklingen af både ledere og medarbejdere. Der er behov 
for ikke kun at fokusere på den ydre men også den "indre globalisering". 

Derfor er blandt andet social ansvarlighed ved at blive en del af pensum på 
businessskolerne. Ofte drevet af et pres fra de studerende selv, som stifter deres egne 
organisationer for at fremme det sociale fokus.

For eksempel blev den amerikanske organisation Net Impact (www.netimpact.org) 
etableret i 1993 af en gruppe socialt engagerede businessskolestuderende for at kunne 
netværke med andre, der ønsker at bruge erhvervslivets magt til at forbedre verden. 

På samme vis opererer opererer studenterorganisationen Develop (www.develop.nu) på 
kryds af de forskellige studieretningerne på Copenhagen Business School (CBS) for at 
sætte fokus på de uudnyttede forretningsmuligheder der eksisterer i u-lande. Ligesom 
studenterforeningen WELL ( www.wellweb.org) på CBS beskæftiger sig med 
virksomheders sociale ansvar. 

Mere om denne tendens i min artikel "Den indre globalisering", udgivet i Personalechefen, 
nr. 2, 2007. Du kan downloade artiklen hér >>
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Frivilligt arbejde som frynsegode

Medier i både Danmark og Norge har i den senere tid dækket trenden omkring 
virksomheders brug af godgørende arbejde i arbejdstiden. Mere herom i nedenstående 
links:

Frivilligt arbejde som frynsegode, Ledelseidag.dk, nr. 3, marts 2007
Frivilligt arbejde bliver et frynsegode, Lederne, nr. 4, April 2007
Skandia tilbyder frivilligt arbejde som frynsegode, Berlingske Business, 20. april 2007
Virksomheder samler humanitære point, radio interview (4 min.) i P1 Morgen, 23. april 
2007
Frivillig arbeid som frynsegode, Ukeavisen Ledelse, 30. april 2007
Ny vej til mere frivilligt arbejde, Jyllands-Posten, 16. maj 2007
Velgørenhed i jobpakken, Fremtidens Karriere, tillæg i Berlingske Tidende, maj/juni 2007
Solidaritet - et nytt frynsegode, Aftenposten, 10. juni 2007
Gør en god gerning på arbejdet, TV2 Lorry, 15. juni 2007

________________________________________________________________________
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Præsten som social entreprenør?

I april 2007 skrev cand.theol. og præst i en grundvigsk frimenighed, Tommy Kjær Lassen, 
en spændende klumme i Strategy Lab's nyhedsbrev. I klummen drager Kjær Lassen 
paralleller mellem socialt entreprenørskab og præstegerningen. 

"Der ligger en latent foretagsomhed i den kristne grundfortælling, som kan inspirere og 
motivere virksomheder", skriver Kjær Lassen blandt andet, og nævner eksempler som de 
mange kirkelige nødhjælpsorganisationer, spejderbevægelsen og på Korshærens 
varmestuer. Der er, argumenterer Kjær Lassen, innovationspotentiale i kristendommen på 
grund af dens tre kerneingredienser: 

1) drømmen om en bedre verden,
2) indignationen over verdens problemer,
3) den kreative skabelse.

Tommy Kjær Lassen lægger op til et samarbejde med virksomheder, så de to verdener kan 
lære af hinanden, og udkommer med en kronik i Børsen ultimo juni. 

Læs klummen "Præsten som social entreprenør - relevant for morgendagens virksomhed" 
hér >>
Kontaktdata til Tommy Kjær Lassen finder du på www.taasingefrimenighed.dk

________________________________________________________________________
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Silent retreat i september - eller yogaferie på 
Lesbos i august?

Hvem jeg er? Hvad er vigtigt for mig? Hvor er jeg på vej hen? Disse tanker har de fleste af 
os sjældent tid og rum at gøre plads til. Fra 13-16. september 2007 kan du på det smukke 
Langebæk Retreatcenter afholde tre dage i stilhed med mulighed for at få ro, fordybelse 
og klarhed over værdier og mål.

Retreatleder er Bo Heimann, som har sat et program sammen med en kombination af 
guidede meditationer, stille gåture i naturen, self-inquiry og yoga. Deltagerne taler ikke 
sammen og undgår al øjenkontakt (bortset fra i specifikke self inquiry-øvelser). 

Bo Heimann har tidligere udgivet meditationscd'en "At være med det der er", og udbyder 
endvidere i samarbejde med skolen Yoga Living yogaferie på Lesbos i august 2007 (uge 
32, 33 eller 34).

Læs mere om Silent Retreat og Yogaferie på Lesbos på 
www.boheimann.com og www.yogaliving.dk

  

________________________________________________________________________

Business for a better world - konference i oktober
Den 10-12. oktober 2007 afholder organisationen Spiritual Business Network den 
internationale konference "Business for a better world". Spiritual Business Network er 
medlem af FNs frivillige netværk Global Compact, og har således tilsluttet sig de 10 
principper inden for bl.a. miljø, menneske- og arbejdstagerrettigheder for at fremme en 
mere bæredygtig og inkluderende global økonomi.

Konferencen afholdes på Rungstedgaard i Danmark og har til formål at samle (erhvervs)
aktører, som ønsker at fremme en bæredygtig samfundsudvikling. Med en kombination af 
foredrag og open space workshops sættes særligt fokus på, hvad den enkelte virksomhed 
eller organisation kan gøre.

Du kan downloade konferenceprogrammet hér >>
Du kan læse mere om Spiritual Business Network på www.spiritualbusiness.net

________________________________________________________________________
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Nyhedsbrevet fra Tania Ellis er for alle, som er interesserede i eller arbejder med 
initiativer, som fremmer nytænkning og 
bæredygtige erhvervspraktikker, der kan skabe både økonomisk og menneskelig vækst. 
Kender du til andre, som vil kunne have glæde af nyhedsbrevet, er du velkommen til at 
videresende denne mail. Uddrag fra nyhedsbrevet må gerne gengives med tydelig 
kildeangivelse og henvisning til www.taniaellis.dk. 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.

Tania Ellis :: Skt. Peders Stræde 24 :: 1453 København K :: Tlf 26252295 :: te@taniaellis.dk :: 
www.taniaellis.dk
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