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"Elsebeth prikker lige der hvor det gør

“Hvis du drømmer om et par timers

ondt - men der er heldigvis også

powerpointoplæg og muligheden for

gode og nemme øvelser til at turde

at besvare en bunke emails imens, så

dele sin lederskam"

lad være med at booke Elsebeth”

- Peter, leder

-Christina, leder

HVAD ER
LEDERSKAM?
Lederskam handler om din følelse af
at opleve eller forestille sig andres
misbilligelse.
Det handler om at få øje på de
tanker, handlinger, og ordomme,
der står i vejen for det du ved, er det
rigtige at gøre.

Og det handler om at turde sige det
højt.

INDHOLD
Et kort oplæg om lederskam giver viden om hvad begrebet dækker over,
hvorfor vi skal arbejde med lederskam og hvordan man kan øve sig i mere
åben og ærlig ledelse.
Foredraget vil blive introduceret i mørke med tre minutters optagelse af
ledere, der fortæller om deres skam.

På en workshop vil du derudover få øje på de tanker, handlinger, og
fordomme, der står i vejen for det du ved er det rigtige at gøre.
Det vil være aktiviteter, der muligvis udfordrer din sædvanlige måde at
tale med dine lederkolleger på.

Der vil også være spørgsmål om dig og din organisation, som
du ikke tidligere er blevet præsenteret for. De vil blive indsamlet og
anvendt i anonymiseret form.

Det gælder for alle øvelser at det er muligt selv at afgøre i hvilket
omfang du ønsker at deltage.

PITCH TIL FOREDRAG
Skam.

Det er sådan en ubehagelig følelse. Så ubehagelig at du
måske slet ikke har lyst til at læse mere af denne tekst.
Og lederskam, hvad er nu det for noget nymoderne
navlepilleri?

Ligesom pseudoarbejde, er skam noget, der ikke findes i
egen organisation. Kun hos de andre. Og hos andre
mennesker. Men det er løgn. Jeg påstår ikke at ledere i
Danmark lyver, for det er sandsynligvis sandt at ingen
oplever at de har følelsen.
Men så længe vi lader som om den ikke er der, vil den
ætse og æde, drille og dominere.

For skammen er til stede – den er det sociale trafiklys
der gør at vi tager tøj på inden vi går hjemmefra om
morgen og den får os til at sige pænt tak for den
hæklede karklud fra svigermor.

Men den grimme skam kan vi ikke komme udenom - også
selvom vi lader som om den ikke er til stede. Og den
påvirker vores handlinger, tanker, holdninger og følelser i
en grad, der ikke kan skjules. Ved at forblive uudtalt,
æder skammen af virksomhedens bundlinjeresultater,
udviklingspotentiale og af evnen til at fastholde de
dygtigste medarbejdere.

Foredraget er et modstykke til den uanede mængde
bøger og artikler, der er med modeller for den gode
ledelse og værktøjer til hvordan vi burde være som
ledere. Fortællinger om den grimme ledelse, det vi
gemmer væk, det vi skammer os over. Fra topchefer og
ledere i Danmark.

