NYT Professionelt Netværk

Køn og ledelse

Netværket henvender sig til store virksomheder og offentlige institutioner, der arbejder med at få flere
kvinder i ledelse på alle niveauer. Møderne vil bestå af en blanding af professionelt input til udfordringer,
perspektiver og metoder og hands-on erfaringer fra deltagerne. Netværket skal inspirere og understøtte de
processer, som deltagerne enten har sat iværk eller som er under planlægning.
Netværket er helt nyt og starter med 8-10 deltagende virksomheder og offentlige institutioner i efteråret
2019.
Der vil være fire møder om året, og alle kan møde med 2 deltagere, der meget gerne må være de samme
personer for at sikre kontinuitet.
Jyske Bank er med og lægger hus til første møde i oktober.

Indhold
Møderne vil være bygget op efter en skabelon, der ser således ud:
1. Professionelt og inspirerende oplæg, der sætter fokus på dagens tema. Der vil være inspiration fra
international forskning og erfaringer fra en række danske topledere af begge køn, som vil sætte
retning og fælles sprog for dagens møde.
2. En runde, hvor deltagerne kan dele erfaringer – gode og dårlige – med hinanden indenfor dagens
tema.
3. Diskussioner, dilemmaer og vidensdeling i mindre grupper med udgangspunkt i særligt udviklet
samtaleark.
4. Opsamling i plenum om dagens erkendelser og forslag til nye metoder og tiltag, der bringes med
hjem.
5. Fri runde, hvor alle kan bidrage og spørge ind til relevante emner ift. arbejdet med at få flere
kvinder i ledelse og fortælle om erfaringer fra arbejdet siden sidst.
Indhold og temaer vil lægge sig op af lovgivningens krav om udvikling og implementering af politik og
handlingsplan for at få flere kvinder i ledelse.

Temaer for det første år
Oktober 2019

Rekrutteringspraksis

November 2019

Ledelsesværdier

Marts 2020

Organisationskultur

Maj 2020

Familie- og arbejdsliv

Praktisk/pris
Der planlægges som nævnt 8-10 deltagende virksomheder og offentlige institutioner, og møderne
forventes afholdt hverdage kl. 14-18. Fire af deltagerne forventes at lægge lokaler til i København.
Pris pr. virksomhed eller offentlig institution:

18.000 kr. ekskl. moms

(Der kan deltage to repræsentanter fra hver)

Facilitator
Netværket faciliteres af Charlotte Kirkegaard, cand.jur., der har arbejdet professionelt med køn og ledelse i
en årrække for større virksomheder. Charlotte Kirkegaard driver konsulentvirksomheden E-QUALITY, der
har arbejder for regeringen, EU, FN, Nordisk Ministerråd og Europarådet, og som bl.a. gennemførte den
kvalitative del af Erhvervsstyrelsens evaluering af lovgivningen om flere kvinder i ledelse i Danmark.
Charlotte Kirkegaard har desuden skrevet en håndbog målrettet virksomheder, der gerne vil have flere
kvinder i ledelse på flere niveauer, der udkommer på DJØF Forlag i efteråret 2019. Bogen vil blive udleveret,
så snart den udkommer og anvendt ved møderne.

Tilmelding til ck@e-quality.pro efter først-til-mølle princippet. Arbejdssproget er dansk, men hvis der er
efterspørgsel, startes endnu et netværk på engelsk.
Hvis du har spørgsmål kan du skrive til Charlotte Kirkegaard ck@e-quality.pro eller ringe på 61 69 59 90.

