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Tirsdag den 10. september 2013 

Skiløbende tv-vært lærer sjællandske ledere om 

konflikthåndtering 

 

Hvordan kan man som leder håndtere konflikter og undgå frustration og 

dårlig stemning i virksomheden? I efteråret arrangerer Lederne en række 

konferencer rundt om i landet med temaet ”Sådan tackler du effektivt 

konflikter”. Her vil tre oplægsholdere lære lederne at håndtere de 

uoverensstemmelser, der uundgåeligt opstår i en virksomhed. Tirsdag den 1. 

oktober kl. 13 afholder lokalafdelingen Lederne Storstrømmen konferencen 

på Zealand Business College i Næstved.  

Thomas Uhrskov er af danskerne kendt som den skiløbende tv-vært, der 

giver råd om skiløb og livet i alperne. Ved siden af beskæftiger han sig med 

samspillet mellem mennesker, betydningen af at være til stede i nuet og 

kommunikationens effekt i konflikthåndtering. Han vil på konferencen tale 

om konflikters anatomi med det formål at klæde deltagerne på til at 

forebygge og tackle konflikter. 

Vibeke Hastrup, som er en erfaren skuespiller, har en fem-årig uddannelse i 

ledelse og kommunikation og vil på konferencen sætte fokus på, hvordan 

man via kommunikation kan sørge for, at alle føler sig hørt og værdsat.  

Endelig kan man på konferencen opleve Niels Hasager, partner i Compass 

Academy, der tilbyder undervisning og konsulentydelser indenfor 

forandringsledelse. Han vil uddele anvendelige redskaber, strategi og 

praktiske eksempler på konfliktløsning.  

Afdelingsformand for Lederne Storstrømmen, Helle B. Andresen, vurderer, 

at de tre profiler med deres forskellige baggrund, vil give deltagerne en bred 

forståelse for konflikthåndtering.  

- Ledere skal træde i karakter og håndtere de alvorlige konflikter, som kan få 

negativ indflydelse på teamet, og jeg er sikker på, at de tre spændende 

oplægsholdere vil kunne klæde deltagerne på til dette. Både Thomas 

Uhrskov og Vibeke Hastrup kan med deres erfaringer og fokus på 

formidling og kommunikation give en ny og anderledes vinkel på 

konflikthåndtering, som jeg glæder mig til at høre om, siger Helle B. 

Andresen.  

Konferencen på Zealand Business College er rettet mod ledere på alle 

niveauer, og både medlemmer og ikke-medlemmer af Lederne er velkomne. 

Tilmelding kan ske på www.lederne.dk/konferencer. 
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