
 

10. møde i NGO-Ledernetværket 
 
Kære NGO-leder,      26. august 2021 
     
Vi mødes d. 9. september 2020 kl. 12.30 – 16.00 på Parcelvej 119, 2830 Virum. 
 
Temaet er: Ledelsesfilosofi og filosofisk ledelse 

 
Vi sætter fokus på, hvordan vores ledelsesfilosofi påvirker vores ledelse – bevidst eller ubevidst. 

 Det kan anbefales at læse eller lytte til denne bog. 
Dagens program: 

Kl. Aktivitet 

12.30 Dagens program og siden sidst. 
 

12.50  Ledelsesfilosofi – oplæg og dialog 
- Ledelsesfilosofi og grundantagelser 
- Den filosofiske trekant 
- Ti ting ledere kan lære af Kierkegaard, Pia Søltoft 

1. At ville ét (det gode) 
2. At skelne mellem det relative og det absolutte 
3. At tage en beslutning 
4. At udvise viljestyrke 
5. At skelne mellem frihed og nødvendighed 
6. At ændre retning 
7. At kende sig selv 
8. At lære alvoren at kende 
9. At lære angsten at kende 
10. At lære sin samvittighed at kende 

 

14.15 Dilemmaledelse – oplæg og dialog 
- Etisk ledelse Dydsetik, nytteetik og pligtetik  
- Paradokser 

1. Lederen skal have et nært forhold til sine medarbejdere - og holde afstand 
2. Lederen skal kunne gå foran - og holde sig i baggrunden 
3. Lederen skal vise medarbejderne tillid - og følge med i, hvad de foretager sig 
4. Lederen skal være tolerant - og vide, hvordan han/ hun vil have tingene til at fungere 
5. Lederen skal planlægge sin tid godt - og være fleksibel overfor sin planlægning 
6. Lederen skal tænke på sin egen afdelings mål - og samtidig være loyal overfor helheden 
7. Lederen skal give udtryk for hvad han/ hun mener - og være diplomatisk 
8. Lederen skal være visionær - og holde benene på jorden 
9. Lederen skal skabe enighed - og være i stand til at skære igennem 
10. Lederen skal være dynamisk - og eftertænksom 
11. Lederen skal være selvsikker - og ydmyg 
      Kilde: Michael Højlund Larsen:  Praktisk filosofi og ledelse – efter LEGO  

 

15.45 Opsamling og næste møde 
 

16.00 Tak for i dag ☺ 
 

 
Mange hilsner, 

 
Pia Friberg Krejsager 
FRONTSETTER 

pia@frontsetter.dk,  2920 7444 
www.frontsetter.dk 
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