HR-Temadag 2018
”Digital ledelse”
En visionær temadag for ledere, uddannelseschefer, HR-personale samt medarbejdere, der dagligt arbejder med
videreudvikling og opkvalificering af ledere, lærere og medarbejdere på erhvervsskoler og social- og
sundhedsskoler.
Tid: torsdag den 1. marts 2018
Sted: NEXT Frederiksberg, Julius Thomsens Gade 5, 1974 Frederiksberg C
Deltagerpris: 800 kr. ex. moms pr. person
Program
9:00 – 9:30

Morgenmad og registrering

9:30 – 9:40

Velkomst
v/ direktør Michael Johansson, formand for DEG-L’s HR-udvalg

9:40 – 10:50

Teknologien udvikler sig i en hastighed, hvor den reelle begrænsende faktor bliver
vores evne til at lede udviklingen
Vi står i en samfundstransformation drevet af ny digital teknologi. En transformation fra
industrialiseret til digitalt samfund. En digital tsunami, der udfordrer tid og sted og som
forandrer både den måde vi lever, lærer og arbejder på.
Transformationen vil også ændre den måde, vi leder på. Stille nye krav til ledelsens
kompetencer, og til den måde vi finder og udvikler ledelsestalent.
Teknologien er her. Men har vi ledelsen?
v/ Ejvind Jørgensen, strategidirektør cBrain
Ejvind Jørgensen har en mangeårig baggrund som management konsulent og direktør,
med fokus på forretningsudvikling og teknologi. Ejvind Jørgensen er bl.a. formand for
Dansk IT’s udvalg for it i den offentlige sektor, formand for Teknologiformidlingsselskabet og forfatter til bogen ”Ledelse i d-land - om ledelse på tærsklen til det digitale
samfund”. Derudover har han tidligere bl.a. været medlem af regeringens IKT
vækstteam og IT politisk råd i Norge.

10:50 – 11:00

Pause

11:00 – 12:00

Teknologi, digital teknologi og digitalisering i et filosofisk perspektiv
Alle vegne, lige fra Economic Forum i Davos til regeringens disruptionråd i København,
understreges det, at digitalisering er en uomgængelig kraft, som medfører en ny
industriel og samfundsmæssig revolution. Lederne mærker denne digitalisering for fuld
kraft allerede. Hvordan håndterer man dette? Svaret ligger i teknologisk dannelse.
v/ Mogens Lilleør, filosof og chefkonsulent i HR, IT & Digitalisering i Lolland Kommune
Mogens Lilleør er uddannet mag.art. i filosofi og har en master i Social Integration.
Mogens Lilleør har udgivet en lang række fagartikler og har omfattende undervisningsog konsulenterfaring. Læs mere på http://www.lilleor.dk/
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12:00 – 12:45

Frokost

12:45 – 13:35

Digital ledelse på dagsordenen
Digitaliseringen betyder øget kompleksitet og hastighed, men også mange flere
muligheder for udvikling af kerneopgaverne. Det er vigtigt, at ledere har både overblik,
indblik og nysgerrighed for at kunne håndtere og være på forkant med de nye
præmisser og især for at kunne udnytte potentialerne forbundet med den digitale
udvikling. Man skal kunne lede og navigere i konstante forandringer relateret til
digitaliseringen, og det kræver et digitalt mindset.
v/ Tanja Ehnevid-Kjær, projektleder i Kultur- og Fritidsforvaltningen i Københavns
Kommune
Tanja Ehnevid-Kjær er kandidat i pædagogisk antropologi og har bred faciliterings- og
undervisningserfaring bl.a. i relation til undervisningsteknikker og
organisationsudvikling. Senest har Tanja Ehnevid-Kjær været ansvarlig for Københavns
Kommunes Kultur- og Fritidsforvaltningens digitale ledelsesprojekt.

13:35 – 13:45

Pause

13:45 – 15:45

Psykologisk Manipulation - din krop kan tale, uden du åbner munden – et
underholdende og lærerigt foredrag om nonverbal kommunikation
Du bliver konstant påvirket af dine omgivelser: Ord, billeder og lyde bombarderer dine
sanser. Men hvad vigtigere er: Du bliver også konstant manipuleret. Uden du er klar
over det. Med udgangspunkt i evidensbaseret videnskab og teoretisk viden kombineret
med praktiske værktøjer ”underholder” Niels Krøjgaard i krydsfeltet mellem psykologi
og menneskelig adfærd.
v/ Niels Krøjgaard, psykologisk entertainer
Niels Krøjgaard er psykologisk entertainer, en slags moderne Sherlock Holmes, der
aflæser, tolker og koder de signaler vi mennesker udsender i vores nonverbale
kommunikation; vores kropssprog, blik og ansigtsmimik. Hans evner og ekspertise
indenfor at gennemskue troværdighed og bedrag har gjort ham til samarbejdspartner
for bl.a. Rigspolitiet, PET og Politiskolen, ligesom han har afviklet foredrag og
workshops i en lang række virksomheder og organisationer i Danmark og udlandet.

15:45

Afrunding på dagen
v/ direktør Mogens Kragh Andersen, næstformand for Danske SOSU-skoler
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