
SKRU OP ELLER NED, OG TAG KONTROLLEN TILBAGE
På Ledertræf 2018 får du bud fra både lægen og filosoffen på, hvordan du personligt – 

 og som leder – kan skære overflødige og forstyrrende opgaver væk  
og selv tage styringen og skrue op og ned for dit digitale liv.  

 
Både som privatpersoner og i vores arbejdsliv overvældes vi dagligt af massive mængder digital information.  
Vi finder på nye digitale løsninger og værktøjer, der skal hjælpe os til at blive mere effektive. Til at løse vores 
kerneopgave. Til at frigøre tid. Fri tid. 
 
I stedet, hævder filosof Anders Fogh Jensen, bruger vi i højere og højere grad mere tid på overflødigt ’pseudoar-
bejde’; opgaver, vi selv har opfundet, men som egentlig ikke er nødvendige, men derimod stjæler værdifuld tid. 

Samtidig påvirker de store mængder data, der strømmer gennem vores hjerner, os i en sådan grad, at mange 
bliver stressede og ligefrem afhængige. Læge, Imran Rashid, anklager det moderne digitale liv for at gøre os til 
blinde passagerer i vores eget liv.  
 

TÆND ELLER SLUK?
KAN VI TÆNDE OG SLUKKE FOR VIRKELIGHEDEN?
HVAD KRÆVER DET MODERNE DIGITALE LIV AF OS 
SOM LEDERE?

• Lise Klausen, Stepping Friskole
• Flemming Godthaab Sørensen, Regnbueskolen
• Jakob Ringgaard, Ollerup Friskole
- i samarbejde med Peter Mondrup, Friskolernes Hus.

Ledertræf 2018 er planlagt af.... 

LEDERTRÆF 2018
den 4.-5. oktober 2018  

på Hotel Christiansminde, Svendborg

Samler friskoleledere fra hele landet 
Ledertræf er samlingspunktet for friskoleledere. 
Med spændende foredrag og noget at gå hjem på, 
men også tid til samtale og samvær, netværk, god 
mad og musik.



Foredrag ved Imran Rashid, speciallæge, forfatter og familiefar, om sam-
menhængen mellem den stigende brug af smartphones, internettet og 
sociale medier - og risikoen for både fysiske og psykiske sygdomme.  

Skal der laves advarselstrekanter for smartphones? 
Foredraget tager udgangspunkt i Imran Rashids bog ‘SLUK - kunsten at 
overleve i en digital verden’ (2017), og en bekymring om, at “digitaliserin-
gen lader til at nedbryde vores evne til at tage vare på os selv blandt andet 
på grund af en hjerne, der aldrig får fred og derfor konstant mangler 
ressourcer.”

SLUK - KUNSTEN AT OVERLEVE  
I EN DIGITAL TIDSALDER

IMRAN RASHID

LEDERTRÆF 2018      

4.-5. OKTOBER 2018
HOTEL CHRISTIANSMINDE 

SVENDBORG

PRIS: 3.200 kr. pr. person 
 

Tilmelding på  
www.friskoler.dk 
senest 1.9.2018 

 
(begrænset antal pladser)

TORSDAG 4. OKTOBER  
 
13.00 Ankomst og sandwich 
 (Indkvartering fra kl. 14.00) 
13.45 Velkomst 
14.00 SLUK - kunsten at overleve   
 i en digital tidsalder.  
 Foredrag ved forfatter og   
 speciallæge Imran Rashid. 
16.00 Pause 
16.30 Filosofisk salon 
 Samtale mellem Forstander   
 Mette Sanggaard Schultz   
 og journalist Troels  
 Mylenberg. Om dannelse,  
 Grundtvig, ånd, frihed, livs- 
 oplysning og skole. 
18.00 Før-middag-drinks 
18.30 Middag 
21.00 Musik ved Banda Nuevo 
22.30 Natmad
 

FREDAG 5. OKTOBER  

7.30-8.30 Morgenmad  
 (Udtjekning venligst inden 8.30) 
8.30 Morgensang  
9.00 Pseudoarbejde og hvad   
 man kan gøre som leder.  
 Foredrag ved forfatter,   
 filosof og forstander på Vest-
 jyllands Højskole, Anders   
 Fogh Jensen 
10.45 Pause 
11.15 Aktuelle politiske pejle- 
 mærker fra foreningen ved   
 formand Peter Bendix  
 Pedersen. 
12.00 Frokost og afrejse

PSEUDOARBEJDE  
- OG HVAD MAN KAN GØRE SOM LEDER

ANDERS FOGH JENSEN

I 1930’erne troede kloge hoveder, at vi i dag ville 
arbejde 15 timer om ugen. Virkeligheden viste sig  
at blive en helt anden.  

I dag har mange travlt, men hvad har de egentlig travlt med?  
 
Med udgangspunkt i bogen, ‘Pseudoarbejde, Hvordan vi fik travlt med at 
lave ingenting’ (2018), forklarer forfatter, filosof og forstander på Vest-
jyllands Højskole, Anders Fogh Jensen, hvad det er for mekanismer, der 
virker til at generere mere arbejde, hver gang teknologien afløser os, og 
hvad vi som individer, som ledere og som samfund kan gøre for at holde 
meget mere fri.  
 
For det glædelige budskab er, at vi kan få meget mere fritid, end vi tror, 
hvis vi indretter os lidt klogere. Men det kræver, at vi modstår fristelsen til 
at kompleksitetsforøge og accepterer, at tilfældigheder sker.

FILOSOFISK SALON OM DAN-
NELSE, GRUNDTVIG, ÅND, FRI-
HED, LIVSOPLYSNING OG SKOLE

METTE SANGAARD SCHULTZ  
OG TROELS MYLENBERG

En filosofisk salon – samtale mellem mennesker – i dette tilfælde mellem 
forstander på Ollerup Efterskole, Mette Sanggaard Schultz og Troels Myl-
enberg, journalist og studievært på TV2 News. 


