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SCHOLÉ MED HELGE SVARE 
- DIALOG SOM EN FILOSOFISK PRAKSIS 

 

Tirsdag den 12. og onsdag den 13. oktober 2010 

Røsnæs Hotel og Kursuscenter 

 

 

I starten af maj afholdt vi vores første ’Scholé – filosofisk frirum for ledere’ på Røsnæs. Her 

deltog 22 ledere, og arrangementet var så stor en succes, at vi afslutningsvis besluttede at 

tilbyde et nyt Scholé allerede i efteråret. Denne gang for at stå i det åbne sammen med 

en særligt inviteret gæst.  

 

Gæsten er Helge Svare. Helge Svare har en doktorgrad i filosofi og er en fremtrædende 

repræsentant for den norske tradition for filosofisk praksis. Helge har arbejdet med filosofi 

og dialog i en årrække og skrevet flere bøger, bl.a. Filosofi for livet, Venskab og Den gode 

samtalen. Derudover er han seniorforsker ved Arbeidsforskningsinstituttet i Oslo og et 

meget behageligt og inspirerende menneske.  

 

På vores næste Scholé i oktober vil vi fordybe os i den filosofiske dialog som en hovedvej til 

i praksis at filosofere sammen med andre. I samarbejde med Helge Svare har vi valgt at 

fokusere på nedenstående indhold: 

 

• Teoretisk oplæg om filosofisk praksis og dialog 

• Erfaringer med dialog som filosofisk praksis 

• Demonstrationer af filosofisk dialog 

• Træning af filosofisk dialog 

• Rigeligt med frirum til at filosofiske dialoger kan opstå 

 

På SCHOLÉ MED HELGE SVARE vil vi skabe et frirum, hvor det i 2 dage er muligt at tale 

sammen om livets væsentlige spørgsmål. Vi vil således ikke tematisere, hvad vi skal tale 

om, men derimod hvordan vi skal gøre det. Nemlig som filosofisk orienterede dialoger, 

baseret på erfaringer og metoder fra Helge Svare, og styret af berørthed og 

væsentlighed. 

 

Udbyttet skal gerne være en dybere forståelse af – og især erfaring med – dialogens 

potentiale som en måde at filosofere sammen på. Vi ønsker, at I skal tage hjem med en 

oplevelse af at have været i filosofisk dialog, og med en styrket vilje og evne til at 

filosofere sammen med andre i hverdagen. 
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SCHOLÉ MED HELGE SVARE henvender sig fortrinsvis til offentlige ledere, som har stiftet 

bekendtskab med den filosofiske dialog fx i forbindelse med Diplomuddannelsen i ledelse. 

Men andre med interesse for filosofisk dialog i relation til liv og ledelse er også meget 

velkomne. Vi vil inden arrangementet udsende en artikel eller lignende om filosofisk dialog 

i teori og praksis.  

 

Mye av det som har vært skrevet om dialogen innen filosofien har bidratt til å skabe et 

bilde av den som en romantisk unntakstilstand. (…men..) Dialogen er noe vi allerede 

står inne i, noe som holder os oppe og gir oss styrke, og som gir os innsikter vi ikke 

kunne ha greid oss uten. (…) Dialogen er et mektig redskab som det ville være dumt å 

ikke bruke”. Helge Svare: Den gode samtalen. 

 
 
PRAKTISKE OPLYSNINGER FOR SCHOLÉ MED HELGE SVARE: 
 

Tid og sted: 

Fra tirsdag den 12. oktober kl. 10.00 til onsdag den 13.oktober kl. 15.00 

På Røsnæs Hotel & Kursuscenter, Klintedalsvej 60, 4400 Kalundborg 

 

Pris: 

Prisen for Scholé 2010 er 4.500,- kr. inkl. ophold og fuld forplejning, eks. moms.  

(Pris inkl. moms: 5.625,- kr.) 

 

Tilmelding: 

Du kan tilmelde dig allerede nu på mail til: michael@hojlundlarsen.dk 

Frist for tilmelding er onsdag den 18. august 2010 

 

Der er plads til 25 deltagere på SCHOLÉ MED HELGE SVARE, 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 håber at møde 

mange af jer igen på Røsnæs. 

 

 

Med venlig hilsen  

 

Michael Højlund Larsen og Thomas Ryan Jensen 

Ryan & Højlund – Filosofi i organisationer 

 


