
 
 

 
 

6. NGO-Dag 2020, 16. januar kl. 12.00 – 16.30 
Sted: Store Kannikestræde 19, 1169 København K 

"Organisering og det gode arbejdsmiljø" 

Arrangementet er gratis 
 
 
”Helt ærligt, at få lov til at gøre det du elsker hver dag, det er den ultimative luksus. Og 
specielt hvis du kan gøre det med fantastiske mennesker omkring dig.”  Warren Buffett 
 
Den sidste tid har været præget af mange udskiftninger i toppen af flere NGO’er samt en 
del omtale af dårligt arbejdsmiljø. 
 
Årsagerne er mange. Den øgede kompleksitet fra omverdenen stiller større krav til 
professionalisering og omstilling, hvilket presser ledere og medarbejdere. Stress er et 
samfundsproblem, og fylder desværre også meget i NGO-branchen. 
 
Kom og hør to lederes ærlige historie om at skabe vækst, reorganisere og navigere blandt 
frivillige samt fagfaglige medarbejdere. Hør også forfatterens og konsulentens syn på 
ledelse og det grænseløse arbejdsliv. 
 
 
 
På NGO-Dag 2020, vil vi være optaget af følgende: 
 

1. Oplæg fra: 
2. Forfatter og konsulent Anders Raastrup Kristensen 

Anders har skrevet bøgerne ”Strategisk selvledelse” og ”Det grænseløse 
arbejdsliv”. Hvordan håndterer ledere og medarbejder det øgede arbejdspres. 

 Direktør Lisbeth Jessen, Danner 
Lisbeth har bl.a. arbejdet med strategisk selvledelse, Danners beslutningsprocesser 
samt samarbejdet mellem medarbejdere og stærke frivillige. 

 Direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår 
Rasmus har bl.a. indført nye arbejdsprocesser, skubbet til kulturen og tredoblet 
Børns Vilkår. 

 Pia Friberg Krejsager, FRONTSETTER 
Pia er optaget af hvorfor ledere bruger så lidt tid på at blive bedre ledere og så 
meget tid på at være den bedste ”medarbejder”. 

 
3. Netværke og inspirere hinanden 

 



 
 

 
 
 
Program: 
 
Kl. Aktivitet 
12.00 Tjek ind med kaffe og the 

 
12.30 Velkomst og dagens program 

 
12.45 Forfatter og konsulent Anders Raastrup Kristensen 

Hvordan håndterer vi ”Det grænseløse arbejdsliv”? 
 

13.30 Direktør Lisbeth Jessen, Danner 
Fra politi til Danner – hvad er jeg ledelsesmæssigt er overrasket over og 
optaget af? 
 

14.15 Pause og networking 
 

14.45 Pia Friberg Krejsager, FRONTSETTER 
Ledere, medarbejdere og kompleksitet – er der nogle gode håndtag? 
 

15.10 Faciliteret øvelse v/ Pia 
Gode og mindre gode vaner 
 

15.40 Direktør Rasmus Kjeldahl, Børns Vilkår 
Hvad har Børns Vilkår været optaget af ledelsesmæssigt i de sidste tre år? 
 

16.30 Tak for nu 
 

 
 
For at skabe et godt flow og læringsmiljø vil vi bede dig om, at sikre du kan deltage i hele 
NGO-dagen J 


