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Torsdag den 10. oktober 2013 

Go’ morgen Danmark-vært lærer midtjyske 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. Onsdag den 

30. oktober klokken 13 afholder lokalafdelingerne Lederne Midt Nord og 

Lederne Midt Vest konferencen på Fotorama i Viborg.  

På konferencen kan man blandt andet møde Mikkel Beha Erichsen, der er 

vært på Go’ morgen Danmark og søn af Troels Kløvedal. Han er opvokset 

på Nordkaperen, og han har gennem sin opvækst og mange rejser lært at 

håndtere konflikter, så snart de opstår.  

Vibeke Hastrup er skuespiller og foredragsholder. Hendes oplæg bygger på 

egne erfaringer og giver værktøjer til at få alle medarbejdere til at føle sig 

hørt og værdsat. Hun vil også give råd til, hvordan man skaber en fælles vilje 

og ansvar.   

Johny Gammelgaard Jensen er afdelingsleder ved bofællesskaberne 

Edelsvej, et bosted for borgere med psykiske lidelser i Esbjerg Kommune. 

Med afsæt i, hvordan hjernen fungerer, vil Johny Gammelgaard Jensen gøre 

deltagerne i stand til at forebygge konflikter.  

Afdelingsformand for Lederne Midt Nord Bjarne Kragh Jensen ser frem til 

tre foredrag, der kan give deltagerne værktøjer til at forebygge og håndtere 

konflikter i dagligdagen. Han mener, at Vibeke Hastrup kan give et nyt 

perspektiv på ledelse og kommunikation, og hvad man især kan gøre som 

kvindelig leder for at løse eller undgå konflikter.  

- Jeg glæder mig desuden meget til at høre Mikkel Beha Erichsen, der er en 

dygtig kommunikator. Han kan give idéer til formuleringer, og hvordan vi 

kan tale sammen, så vi ikke bliver låst fast i en konflikt, siger Bjarne Kragh 

Jensen.   

Konferencen på Fotorama 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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