Forum for Udsendte og Familier

et samarbejde mellem Center for Familieudvikling, Psykiatri og Eksistens og Dansk Missionsråd

Spændende lederkursus: Ledelse i tværkulturel kontekst
Dette kursus henvender sig til ledere, der arbejder i en tværkulturel kontekst. Det kan være ledere, der
arbejder med tværkulturelt arbejde i Danmark eller en teamleder/teamkoordinator udstationeret til et
andet land med personaleansvar, med ansvar for samarbejde lokalt, med høj grad af selvledelse og med
reference til ledelse i Danmark. Det er et særligt felt at bevæge sig i som leder, hvor viden om
grundlæggende lederredskaber og sparring om det tværkulturelle element kan være en vigtig hjælp i
dagligdagen. Kurset er et kortere introduktionskursus til den enkelte leder, og er tænkt som en platform,
hvorfra den enkelte kan udvikle sit lederskab videre fra – gerne fremadrettet i samarbejde på tværs med de
øvrige deltagere. Hvert af modulerne tager afsæt i ledelse i tværkulturel kontekst og formen bliver en
blanding af foredrag, gruppe og plenum samtaler og øvelser.
Det vil være muligt at følge undervisningen under udsendelse, da kurset også udbydes digitalt. Angiv ved
tilmelding, om der ønskes deltagelse online eller fysisk, og man kan derudover vælge at deltage hele kurset
med alle tre dage eller blot tilmelde sig en enkelt eller to dage.

Dato og tid:
Onsdag d. 21.4., torsdag d. 22.4. og fredag d. 23.4.
Alle dage kl. 9.30-16

Sted:
Parterre, Peter Bangs Vej 1D, 2000 Frederiksberg/Teams/Zoom (nærmere besked følger ang. digital
platform)

Tilmelding:
Sendes via email til: mkt@psykiatri-eksistens.dk Deadline for tilmelding d. 9.4.21.
Angiv ved tilmelding:
- om du deltager alle dele eller kun enkelte dage
- om du ønsker fysisk deltagelse eller online deltagelse
- om du ønsker frokost

Pris:
300 Dkk for DMR-medlemsorganisationer for tre dage (kursusafgift, kaffe/frugt og lokale dækket af
medlemskab).
1450 Dkk for øvrige deltagere for tre dage (der inkluderer frokost, kaffe/frugt og lokale; kursusafgift
dækkes af DMR).

Program
Onsdag d. 21.4.
Konfliktløsning og konflikthåndtering
9.30-10

Intro v. Maria Techow

10-11

Relationel ledelse og kommunikation som ledelsesgrundsten v. Maria Techow

11.15-12

Do’s and don’ts i tværkulturel konflikthåndtering v. Henrik Sonne Petersen

12-12.45

Frokost

12.4513.45

Konfliktløsning og konflikthåndtering v. Connie Hjelm

14-15.30

Konfliktløsning og konflikthåndtering v. Connie Hjelm

15.30-16

Opsamling

Torsdag d. 22.4.
Ledelse i tværkulturel kontekst
9.30-10

Intro v. Henrik Sonne Petersen

10-11

Fælles sparring om ledelse i tværkulturel kontekst. V. Jes Jessen

11.15-12

Fjernledelse - Samarbejde opad og nedad – lokalt og fjernt. V. Jes Jessen

12-12.45

Frokost

12.45-13.45 Lederens åndelige liv v. Henrik Sonne Petersen
14-15.30

Selvledelse og egenomsorg v. Jes Jessen

15.30-16

Opsamling

Fredag d. 23.4.
Ledelsesstil
9.30-10

Intro v. Maria Techow

10-11

Ledelse i værdibaseret og diakonal setting v. Connie Jantzen

11.15-12

Situationsbestemt ledelse v. Connie Jantzen

12-12.45

Frokost

12.45-13.45 Praktiske ledelsesredskaber v. Connie Jantzen
14-15.30

Lederrolle og teamlederrolle. Synet på lederen i tværkulturel setting.

15.30-16

Opsamling

Undervisere:
Henrik Sonne Petersen. Generalsekretær i Dansk Missionsråd. Tidligere udsendt af Dansk Ethioper Mission
(i dag Promissio) til Etiopien i 4½ år.
Jes Jessen. Forsknings- og innovationskonsulent i Evidentia, Blå kors. Udviklingskonsulent inden for
organisation, kompetenceudviklling, innovation, strategi og etik.
Connie Jantzen. Forstander for Dansk KFUK i London. Tidligere Centerleder af Filadelfia Uddannelse med
ansvar for daglig og strategiske ledelse.
Connie Hjelm. Underviser og supervisor på Filadelfia Uddannelse. Ekstern underviser i mange NGOorganisationer i hele landet om blandt andet: samarbejde og kommunikation, den gode samtale og
konflikthåndtering. Ekstern mediator (konfliktløser) i forskellige sammenhænge
Maria Techow. Psykolog og leder af Psykiatri og Eksistens og Kompetenceenhed for Udstationerede, Center
for Familieudvikling. Har siden 2010 været ekstern psykologrådgiver for en række missionsselskaber og
siden 2014 koordinator af Forum for Udsendte og Familier i Dansk Missionsråd.

