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Fremtidens ledelse & arbejdsliv

Workshops - Kurser - Artikler - Foredrag
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Inspiratorium workshopserie i samarbejde med 
Aalborg Erhvervsråd

I efteråret starter jeg i et samarbejde med Aalborg Erhvervsraad en serie af fire 
Inspiratorium® workshops op med fokus på fremtidens ledelse og arbejdsliv:

24. oktober 2005: Helhedsledelse - hvordan skaber jeg sammenhæng?
21. november 2005: Nytænkning og forandring - ja, men hvordan?
9. januar 2006: Har du fornemmelse for succes? - Om intuition i organisationer.
6. februar 2006: Den 4. sektor - om nye organiserings- og samarbejdsformer

Onsdag d. 21. september afholdes et introduktionsarrangement, hvor rammerne for de fire 
temaer bliver sat.
Nærmere information om tid og sted vil blive annonceret på www.aalborg-erhvervsraad.dk 

Du kan også læse lidt mere om baggrunden for samarbejdet hér >>
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Center For Trivsel - endnu et initiativ fra Aalborg!

I 2003 tog cand. mag og psykoterapeut Merete Lindholmer det første skridt til det, der i dag 
hedder Center For Trivsel®.

Centeret arbejder med udvikling af mennesker og virksomheder med afsæt i et 
helhedsorienteret menneskesyn, den eksistentielle tænkning og organisk psykoterapi.

Helt konkret betyder dette, at Center For Trivsel® bl.a. tilbyder: 

• Trivselstræning i form af personlige udviklingssamtaler, supervision og terapi individuelt el. 
for grupper,
• Time Out kurser i stresshåndtering, overvægtshåndtering, meditation, 
• Foredrag om børns følelser, arbejdsliv og livskvalitet samt det gode samarbejde.

Derudover har Center For Trivsel® netop udgivet afspændings- og meditations cd'en Nærvær, 
der kan hjælpe med til at generere noget af den energi, der skal til for at man kan øge sin 
personlige trivsel.

Cd'en kan købes hos Center For Trivsel (kontakt på post@center-for-trivsel.dk el. tlf. 28 80 25 
88). 

Du kan læse mere om centerets aktiviteter på www.center-for-trivsel.dk
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Samarbejde med DJØF om nyt 
ledertræningsprogram

Som et supplement til de faglige lederuddannelser (HD, HA, MBA o.lign.) har jeg sammen med 
mine partnere i Out Of The Box udviklet et ledertræningsprogram, Det Integrerende 
Lederskab, der har til formål at træne og udvikle lederen som:

• autentisk kommunikator og storyteller
• coach og facilitator
• mediator og integrator
• kulturbygger og inspirator

Undervisningen tager udgangspunkt i en accelereret indlæringsform med afsæt i nyeste 
forskning inden for hjerne- og læringsprocesser, bl.a. Presencing (v. Otto Scharmer, Peter 
Senge m.fl.), Appreciative Inquiry og Metakognition.

Programmet er rettet mod ledere i det private erhvervsliv, i offentlige samt non-profit 
virksomheder. Programmet starter op hos Danmarks Jurist- og Økonomforbund (DJØF) i 
november 2005.

Du kan læse mere om programmet hér >>
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Det personlige lederskab bliver en succesparameter

...Lyder titlen på en artikel, jeg har skrevet for Institutionslederen nr. 7 her i august. I artiklen 
kommer jeg ind på, hvordan krav om mening, etik og social ansvarlighed udfordrer den 
traditionelle, fagligt baserede lederrolle.

Artiklen sætter dermed scenen for, hvorfor de nye lederroller bør understøttes med mere end, 
hvad de traditionelle lederuddannelser p.t. tilbyder. 

Du kan læse hele artiklen hér >>
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Interview i DJØFbladet om helhedsledelse

Djøfbladet bringer denne måned ligeledes en artikel, der sætter fokus på morgendagens 
lederskab.

I artiklen "Den gode leder har bløde værdier" interviewes professor Steen Hildebrandt, adm. 
dir for Kjaer Group, Mads Kjær, adm. dir. for Bonnier Forlag, Morten Hesseldahl samt 
undertegnede. 

Heri belyses blandet andet også de udfordringer, der kan være ved at praktisere 
helhedsledelse. 

Du kan læse hele artiklen hér >>
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CBAF klippekort til morgenmøder om worklife 
balance

Center For Balance mellem Arbejdsliv og Familieliv (CBAF) tilbyder et klippekort til 3 foredrag, 
der sætter fokus på forskellige aspekter af worklife balance. Du kan vælge imellem: 

1) Worklife Balance - det handler om ledelse
2) Coaching - et redskab til ressourceopbygning, prioritering og balance
3) Du har selv ansvaret for din indre balance
4) Stressforebyggelse
5) Coaching i forbindelse med stresshåndtering og forandringsberedskab

Foredragene afholdes hos Scion DTU i Hørsholm fra kl. 0830-1100. Første arrangement starter 
6. september 2005.

Pris for klippekort m. 3 klip: 1.500 kr. + moms (CBAF medlemmer), 2.250 kr. + moms (ikke-
medlemmer).
Du kan også booke et enkelt foredrag: 650 kr. + moms (CBAF medlemmer), 895 kr. + moms 
(ikke-medlemmer).

Du får 25 % rabat på virksomhedsmedlemskab, der tegnes inden 15. september 2005. 

Du kan læse mere om foredragene og klippekortsordningen hér >>
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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 skabe bæredygtige virksomheder. 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. 
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