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Middag med mening  

16. september 2020 kl. 19-22 

Er Corona en læring, der går over, når vores 

organisationer bliver ”raske” igen? 

”Middag med mening” hedder netop sådan, fordi vi plejer at mødes over en god middag og bagefter drøfte 

et vigtigt og aktuelt emne om ledelse. Men denne gang må du spise middagen hjemme hos dig selv, og 

bagefter kan vi ”være sammen hver for sig” på Zoom. 

Emnet er helt aktuelt og meget vigtigt! På bagsiden af Covid-19 krisen skal vi til at finde vores egne ben igen 

i hverdagens rutiner. Spørgsmålet er, om månederne med Covid-19 i foråret 2020 har givet anledning til 

nytænkning af arbejdsgangene? For mange er der formentlig sket en strømlining og en effektivisering. Mon 

ikke der er skåret nogle unødvendige arbejdsgange bort, for at kunne håndtere krisen med 

distancearbejde? 

De to artikler vi anvender som afsæt til drøftelserne fylder i alt 6 sider, og du får dem tilsendt, når du 

tilmelder dig. Artiklerne omhandler disse to perspektiver: 

• Da kerneopgaven fik Corona 

Corona-krisen har tydeliggjort helt andre hierarkier på mange arbejdspladser. Det er blevet klart, 
hvem der ikke kan undværes - og det skal vi turde holde fast i. 
Krisen åbner derfor for en mulighed for at gøre op med de vante hierarkier på arbejdspladsen og 
fremme arbejdsfællesskabet, ved netop at tydeliggøre, at vi ikke skal lave det samme, men lykkes 
med det samme. Det fordrer måske nye måder at organisere os og reflektere sammen på. 
https://www.lederweb.dk/artikler/da-kerneopgaven-fik-corona/  

 

• Formår vi at fastholde de nye arbejdsgange når hverdagen melder sig? 

”Der har de seneste år været meget debat om free seating. Det handler bl.a. om, at vi reelt ikke 
bruger mange af de skriveborde, vi har på kontorerne. Corona skubber til det hele. Jeg tror ikke, at 
løsningen er, at alle bliver væk. Vi er sociale væsener, og den dynamik, der opstår, når man er 
sammen, er vigtig. Her bliver den største værdi skabt,” siger Paulette Christoffersen, partner hos 
PHL Arkitekter. 
Denne artikel forligger som pdf-fil. Du får den tilsendt, når du tilmelder dig. 
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Arbejdsform 

Ledelse udvikles bedst gennem uformelle samtaler om udfordringer i hverdagen. Vi tilbyder et åndehul, 

hvor vi over en god middag (denne gang efter din egen gode middag!) vil rejse en aktuel problemstilling og 

belyse den fra forskellige perspektiver, så der igangsættes en debat, og åbnes for løsningsmuligheder.  

 

Pris Medlemmer: 
 

Gratis deltagelse 

 Ikke-medlemmer: Gratis deltagelse 
 

Tilmelding til 
 

formand@ifli.dk   

Senest 
 

12. september 2020 
 

 

Antal deltagere 
 

Vi har plads til 6-8 deltagere i Zoom-rummet 

Zoom-rummet 
 

Du får tilsendt et link til Zoom-rummet ved tilmelding. Det Zoom-rum vi 
anvender er drevet af Danish einfrastucture Cooperation (DeiC) under 
Uddannelses- og forskningsministeriet. Alle krav til EU´s databeskyttelseslov 
(GDPR) overholdes. 
 

Artikel Resultaterne af aftenens debat sammenfattes i en artikel, hvor deltagerne 
inviteres som medforfattere. Artiklen lægges efterfølgende på ifli.dk  

 

 

 

mailto:formand@ifli.dk

