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SCHOLÉ 2011  -  FILOSOFISK FRIRUM FOR LEDERE 

 
TEMA: TRE METODER TIL FILOSOFISK DIALOG I ORGANISATIONER 

 
Torsdag den 10. og fredag den 11. november 2011 

Røsnæs Hotel og Kursuscenter 
 
 
I Ryan & Højlund arrangerer vi et par gange om året et filosofisk frirum for ledere.  
Scholé 2011er et tilbud til dig, som finder det menings- og glædesfuldt at bruge et par 
efterårsdage på at filosofere over dit liv og din ledelse. I en inspirerende ramme og 
sammen med andre ledere, der også tager sig tid til at stå i det åbne.   
 
Frirummets tema er ”Tre metoder til filosofisk dialog i organisationer”. Med dette tema 
søger vi at imødekomme et ønske fra tidligere deltagere om at blive introduceret til, og 
ikke mindst trænet i, nye filosofiske metoder som er anvendelige i hverdagen.  
 
Indhold 
Scholé 2011 vil være struktureret som et træningsforløb i tre filosofiske dialogmetoder. De 
tre metoder er: Spørgsmålshjulet, Begreber i praksis og Den gyldne middelvej. Metoderne 
er beskrevet i et katalog, som understøtter træningen og som deltagerne får med hjem. 
Dialogernes indhold bliver de filosofiske spørgsmål, som optager deltagerne; f.eks. hvad 
det gode menneske og det gode (ledelses)liv er.  
 
Det bliver dog ikke træning det hele. Vi vil som de tidligere år tilrettelægge programmet 
med henblik på at skabe en optimal balance mellem tre elementer: 
 
• Praktisk filosofi ved Ryan & Højlund: Vi introducerer, træner og forestår evalueringen af 

de tre dialogmetoder. Derudover præsenterer vi forskellige ”undermetoder”. 

• Erfaringsudveksling: Tid og rum til at udveksle tanker og erfaringer om praktisk filosofi i 
ledelse med andre ledere.   

• Fri tid til at filosofere. Ture langs stranden, stilhed, essayskrivning, nattesamtaler. Det er 
også Scholé – Filosofisk frirum for ledere. 

 
Udbytte 
Det er vores mål, at deltagerne tager fra Røsnæs med en række oplevelser af at have 
været i filosofisk dialog, og med lyst, evne og anvendelige metoder til at forestå filosofiske 
dialoger med kollegaer og medarbejdere på gruppe- og individniveau. 
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En alternativ mulighed 
Hvis du er interesseret i at udbrede filosofiske dialogmetoder i din organisation, men ikke 
kan deltage på Scholé 2011, kan vi besøge dig i stedet. Vi står gerne for at introducere og 
træne dialogmetoder for en organisation, et lederteam eller en medarbejdergruppe. Det 
kan være længere forløb, men også korte to timers introduktioner af en enkelt metode.  
 
 
Praktiske oplysninger 
 
• Tid og sted: Fra torsdag den 10. november kl. 10.00 til fredag den 11. november kl. 

15.00. Røsnæs Hotel & Kursuscenter, Klintedalsvej 60, 4400 Kalundborg 
 
• Pris: Prisen for Scholé 2011 er 4.000,- kr. inkl. ophold og fuld forplejning, eks. moms. (Pris 

inkl. moms: 5000,- kr.) 
 
• Tilmelding: Du kan tilmelde dig allerede nu på mail til: michael@hojlundlarsen.dk. Frist 

for tilmelding er onsdag den 21. september 2011 
 

Der er plads til 25 deltagere på Scholé 2011, og pladserne fordeles i den rækkefølge, vi 
modtager tilmeldingerne. Tilmeldingen er først endeligt gældende, når betalingen er 
modtaget. Faktura fremsendes umiddelbart efter, at vi har modtaget din tilmelding. 

 
Vi ønsker jer alle fortsat god fornøjelse med den praktiske filosofi og ser frem til endnu et 
udbytterigt Scholé – Filosofisk frirum for ledere.  
 
 
Med venlig hilsen  
 
Thomas Ryan Jensen og Michael Højlund Larsen 
Ryan & Højlund – Filosofi i organisationer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD ER DIALOG? 
Dialog er et oldgræsk begreb, der er sammensat af ordene ”dia”, som betyder 
gennem og ”logos”, som betyder ord, tanke, fornuft. En dialog er altså i sin 
oprindelige betydning en samtale, hvor man gennem sproget, tanken og 
fornuften forsøger at tale og lytte sig klogere på et givent emne.  
 
I forlængelse af denne betydning kan vi se den filosofiske dialog som et 
undersøgende fællesskab. Den filosofiske dialog er et samarbejde, hvor vi 
nysgerrigt udnytter hinandens forskellige perspektiver på tilværelsen til sammen 
at blive klogere på et alment emne af betydning for deltagerne. At forholde sig 
dialogisk er et valg, en dyd og en vifte af metoder.  


