INVITATION TIL ERHVERVSLEDERE, DER INTERESSERER
SIG FOR UDVIKLINGEN AF FREMTIDENS LEDELSE

MØD FREMTIDENS LEDERE

på Spejdernes Lejr
MANDAG DEN 24. JULI KL. 11.00 - 15.00,
SPEJDERNES LEJR, SØNDERBORG
HVAD BLIVER DE VIGTIGSTE KOMPETENCER HOS FREMTIDENS LEDERE?
HVAD KRÆVER DEN UNGE GENERATION AF DERES LEDERE?
HVORDAN BIDRAGER SPEJDERNE TIL AT UDVIKLE BØRN OG UNGE, DER TAGER ANSVAR?
Til sommer samles 40.000 spejdere på danmarkshistoriens største spejderlejr i Sønderborg.
I den anledning vil vi gerne invitere dansk erhvervsliv til at opleve hvordan spejderlivet giver
børn og unge kompetencer, man ikke kan læse sig til.
Vær med til at tegne fremtidens ledelsesprofil – og oplev på egen krop, hvordan Spejderne
gør børn og unge beredt til livet gennem fællesskab, friluftsliv og udfordringer.

PROGRAM

• Modtagelse ved en velkomstkomité bestående af Hendes Kongelige Højhed
Prinsesse Benedikte, Finansminister Kristian Jensen og dagens værter
• Åbningstale ved Finansminister Kristian Jensen
• Bestyrelsesformand for COOP og formand for Middelgrundsfonden Lasse
Bolander: “Ungdomsøen: Fra øde ø i Øresund til rugekasse for fremtidens ledere”
• Spejderløb: Mod på udfordringer og evnen til at samarbejde er nogle af
de kompetencer spejdere får med i rygsækken. Test dine egne evner, når
du skal rundt på lejren og løse udfordrende opgaver sammen med din
patrulje.
• Oplæg om 'disruptive' ledelse og fælles debat ved Lederskolen, UC SYD
• Networking og forfriskninger

Arrangementet
er målrettet
direktører og ledere i det
offentlige og private
erhvervsliv.

Dagens input fra
deltagere og oplægsholdere samles i en hvidbog,
som efterfølgende sendes til
alle deltagere.

Deltagelse er gratis,
men tilmelding er
nødvendig senest
den 10. juli 2017 til
erhvervsevent@sl2017.dk

TAG FAMILIEN MED

Spørgsmål kan rettes til
erhvervsevent@sl2017.dk
eller Line Berner,
Lederskolen, UC SYD,
7266 5240

Vil din familie også opleve Spejdernes Lejr er de velkomne til at tage med, og gå på
opdagelse på lejrpladsen under arrangementet. Kontakt venligst velkommen@sl2017.dk
for information om rundvisning.

SPEJDERNE

