Program for FOBUs årsmøde 2022

Torsdags den 5. maj 2022

09.30-10:00

Morgenkaffe

10:00-10:15

Velkommen til FOBUs årsmøde 2022 v. direktør, Henrik Vagner
og bestyrelsesformand, Ida Balling

10.15-12.00

Relationel etik i ledelse v. erhvervspsykolog og foredragsholder,
Maja Haslebo
Relationel etiks formål er at skabe gode samarbejdsrelationer i
organisationer med afsæt i fem centrale begreber i
socialkonstruktionismen. Et af disse er magt. Hvordan kan
lederen forstå og bruge sin magtposition til at skabe gode
relationer mellem alle aktører? Et andet er kontekst: Hvordan
kan lederen være omhyggelig med at skabe klare og fælles
kontekster, så alle aktører får mulighed for at vise sig
kompetente?
Ledere kan selv lade sig inspirere af en relationel etik i deres
ledelse samt sætte emnet på dagsorden i deres organisationer
og evt. i samarbejde med bestyrelsen.

12.00-13.00

Frokost

13.00-14:30

Repræsentantskabsmøde 2022 v. formand, Ida Balling, og
FOBUs bestyrelse
1. Valg af dirigent
2. Beretning
3. Nye medlemmer og udmeldte medlemmer
4. Regnskabsaflæggelse ved kassereren

5. Budgetforslag og fastlæggelse af næste års kontingent
6. Behandling af indkomne forslag
7. Valg til bestyrelsen jf. §7, stk. 1
8. Valg af suppleanter jf. §7, stk. 1
9. Præsentation af evt. ildsjæle og fyrtårne
jf. §7, stk. 2
10. Valg af ekstern revisor
11. Evt.
Forslag til dagsordenens punkt 6, 7, 8 og 10 skal sendes skriftligt
til fobus bestyrelsesformand Ida Balling, info@fobu.dk senest
den 06. april 2022.

14.30-16.00

Pause og inspirationsborde – Mød FOBUs rammeaftaler v. Signe
Rekve og Annika Moeslund Pedersen

16:00

Tid til fx at slappe af på værelset, hoppe en tur i bølgerne eller
nyde hotellets spa (så husk badetøj)

19:00

Middag
Vi mødes i foyeren foran Årsmødelokalet til et lille glas.
Derefter går vi sammen ned til middagen

Fredag den 6. maj 2022
07:00-09:00

Morgenmad

09:00-10:25

Bestyrelse og ledelse v. branchedirektør for Selveje Danmark,
Jon Krog
Jon Krog vil til oplægget sætte selvejet i en samfundsmæssig
kontekst for at tegne rammen for, hvad det betyder at være
leder af et selvejende dagtilbud. Vi kommer omkring
samarbejdet med bestyrelsen, mulige udfordringer og
løsningsforslag, der kan skabe handlekraft fremfor frustration.

10:25 – 10:35

PAUSE

10.35-12:00

Hjernesmart ledelse v. foredragsholder og forfatter, Anette
Prehn
De allerfærreste ledere kender og mestrer hjernens spilleregler.
Det er en skam, for når hjernen bliver gjort til en modspiller,
dræner det både dig selv og din organisation for energi, fokus
og resultater. Spiller du omvendt ”med” på hjernens
betingelser, vil du opleve en lethed i dit lederskab og en
overraskende gennemslagskraft i din omgang med
medarbejdere og andre mennesker.

12:00

Tak for i år og frokost ”to-go”.

