
Er du leder i privat praksis?

Så kan du blive del af et nyt netværk  
for ledere – helt gratis.

I netværket får du:
• Relevante og praksisnære  

ledelsesfaglige input
• Mulighed for at sparre med andre 

dygtige ledere i privat praksis
• Et fortroligt rum hvor både tvivl, 

erfaringer og succes’er kan deles
• Plads til at blive bedre til det du 

brænder for

Vi starter til efteråret
Netværket er et forløb på fire møder, 
som alle ligger på tirsdage på adresser i 
København/Storkøbenhavn. Eller virtu-
elt, hvis situationen kræver det.

• 8.september 2020  
klokken 17.30 til 20.00

• 20.oktober 2020  
klokken 17.30 til 20.00

• 17. november 2020  
klokken 17.30-21.00

• 19. januar 2021  
klokken 17.30 til 20.00

Sæt kryds i kalenderen

Hvem er netværket for? 
Netværket er for ledere i privat praksis 
fx læger, fysioterapeuter, psykologer, 
tandlæger, dyrlæger og jordemødre. 

Netværket er gratis
Der er 15 antal pladser, som tildeles 
efter først til mølle og type af praksis.
Tilmelding via mail til Anna Petrea 
Thomsen e-mail apt@bfa.dk senest den 
15.juli 2020.

Hvem står for netværket? 

  Lill Palmblad, 
Erhvervspsykolog

facilitator og under-
viser

Thomas Rée, 
erhverspsykolog og   
gæsteunderviser

Lise Keller,
Projektleder 

for BFA og leder af 
netværket

 
 
Hvem er BFA? Branchefælleskabet for 
arbejdsmiljø består af arbejdsgivere 
og arbejdstagere der sammen støtter 
arbejdspladser i deres arbejdsmiljøar-
bejde. Se mere her på 
www.arbejdsmiljøweb.dk.

Netværk
for ledere i privat praksis

Netværkets overskrift er Ledelse,  
og temaet for første møde vil være  
’Din ledelsesrolle i praksis’. 

Temaer for øvrige møder kan fx være:

• Trivsel i praksis – for medarbejdere  
og leder

• Konflikter og konflikthåndtering
• Dilemmaer i ledelse
• Svære samtaler
• Ledelse og kommunikation
• Balance i ledelseslivet

De endelige temaer fastlægges i  
samråd med gruppen.

Der vil desuden være muligheder for at 
tage konkrete, aktuelle udfordringer op 
til sparring i gruppen.

Hvorfor skal du være med?
Fordi du gerne vil udvikle dig. Som leder 
i privat praksis er der mange bolde i luf-
ten, og det kan være svært at få taget 
sig tid og rum til at udvikle sin ledelse 
– selv om du gerne vil. Netværket giver 
dig en overskuelig ramme, praksisnære 
input og sparring i øjenhøjde – uden at 
du skal bruge timer på forberedelse eller 
planlægning.

Vi forventer, at du er åben for at udvikle 
dig sammen med andre, villig til at dele 
både tvivl og erfaringer, og indstillet på 
at netværk kræver engageret deltagelse 
for at give værdi til dig selv og andre.  

https://www.arbejdsmiljoweb.dk/om_arbejdsmiljoweb/kontakt/medarbejdere/lise-keller
http://www.arbejdsmiljøweb.dk

