SCHOLÉ 2016 - FILOSOFISK FRIRUM FOR LEDERE
TEMA: VÆRDI I LEDELSE
Torsdag den 17. og fredag den 18. november 2016
Rødvig Kro og Badehotel
Mange af de ledere vi møder, ønsker at udvikle og fastholde en filosofisk praksis som et
centralt element i deres ledelse. De fleste oplever imidlertid, at det kan være vanskeligt at
holde ledelsesfilosofien levende i dagligdagen – især når man er alene om det. Derfor har
vi i Ryan & Højlund de senere år arrangeret filosofiske frirum for ledere.
Schole 2016 er et tilbud til dig, som finder det menings- og glædesfuldt at bruge et
forlænget efterårsdøgn på at filosofere over dit ledelsesliv sammen med andre ledere og
samtidig blive dygtigere til at anvende filosofien i din hverdag.
Årets tema
Årets tema er værdier i ledelse. Der er mange gode filosofiske spørgsmål at undre sig over,
når vores værdier er i fokus. Hvilke værdier er væsentlige i dit lederskab? Hvad betyder
de? Hvordan viser de sig i praksis? Er der for meget eller for lidt af nogle værdier? Er der er
et hierarki, og er der konflikt mellem værdierne? Hvad er ens og forskelligt, når det gælder
værdier i vores privat- og arbejdsliv? Hvad er forholdet mellem værdier og dyder? Det er
nogle af de spørgsmål vi vil undersøge, når vi samles til Scholé 2016.

Form
På Scholé 2016 vil vi som de tidligere år bestræbe os på at skabe en optimal balance
mellem tre elementer:
•

Oplæg ved Ryan & Højlund: Vi holder oplæg om værdier i ledelse, introducerer nye
metoder, og leder filosofiske dialoger.

•

Erfaringsudveksling: Der vil være god tid til at udveksle tanker om og erfaringer med
praktisk filosofi, etik, eksistens, erkendelse osv. 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 Scholé 2016 med inspirerende oplevelser af
filosofiens mange muligheder i praksis. Det er ligeledes vores mål, at deltagerne har fået
yderligere mod, lyst og metoder til at anvende filosofien i hverdagens ledelsespraksis.
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Praktiske oplysninger
•

Tid og sted: Fra torsdag den 17. november kl. 10.00 til fredag den 18. november kl.
15.00. Rødvig Kro og Badehotel, Østersøvej 8, 4673 Rødvig, Stevns.

•

Pris: Prisen for Scholé 2016 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 fredag den 9. september 2016
Der er plads til 20 deltagere på Scholé 2016, 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 ET SCHOLÉ?
I Antikken havde man begrebet scholé. Det betød ”fri tid” og var en anledning
til, at mennesker lagde hverdagens pligter bag sig for sammen at tænke over
filosofiske spørgsmål. Scholé 2016 tager afsæt i denne tradition, men tilføjer den
frie tid en vis struktur i form af filosofisk inspirerede oplæg, øvelser og dialoger.
Scholé 2016 er både et refleksions- og et træningsrum for ledere, der ønsker at
anvende den praktiske filosofi i hverdagen.
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