
 

 
 

 
Program til femte runde i ledernetværket - alle fem ledernetværk er 
samlet på Nyborg Strand  

Tid:  Den 26. maj 2016 kl. 9.30-16, kaffe fra kl. 9.00 

Sted:  Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Program  

09.30-09.35    Velkomst v/ kontorchef Cathrine Lindberg Bak, Socialstyrelsen 

 

09.35-09.40    Rammesætning af dagen ved chefkonsulent Hanne Gøttrup, KL 

 

 09.40-10.00   Oplæg om projektet Faglig ledelse og styring og præsentation af pro-

jektets redskaber mv. v/ Socialstyrelsen  

 

Link til redskaber mv. i projektet Faglig ledelse og styring på Socialstyrelsens 

hjemmeside: http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/faglig-ledelse-og-

styring/redskabskasse 

 

10.00-10.20   Pause og kaffe  

- gåtur videre til 1. runde workshop  

 

10.20-11.30 Workshop 1. runde  

Tema: Styringsgrundlag  

Tema: Organisering og tværfagligt samarbejde  

Tema: Arbejdstilrettelæggelse  

Tema: Opfølgning  

 

Proces i hver workshop. 

 Oplæg af kommmune på ca. 20 min. 

 Sparring og drøftelse ved bordene om de udfordringer hver deltager ople-

ver inden for temaet. 

 

11.30-12.30 Frokost  

- gåtur videre til 2. runde workshop  

 

12.30-13.40 Workshops 2. runde 

Tema: Organisering og tværfagligt samarbejde  

Tema: Faglig udvikling  

Tema: Ledelsesinformation 

 

  Samme proces som i 1. runde workshop.  

 

http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/faglig-ledelse-og-styring/redskabskasse
http://socialstyrelsen.dk/tvaergaende-omrader/faglig-ledelse-og-styring/redskabskasse


 

 
 

 

13.40-14.05  Samling kommunevis – drøftelse af workshops input; hvad har inspire- 

           ret og hvad tager vi med hjem?  

 

14.05-14.30 Pause og kaffe  

 

14.30-15.10  "Glem resultatet - fokusér på præstationen” 

v/ Mikael Trolle, landstræner og sportsdirektør i Dansk Volleyball Forbund  

 

Det er ikke nok som leder at fokusere på slutmålet. Det er heller ikke nok 

at have udarbejdet retningslinjer, skemaer og lave målinger for at nå slut-

målet. Slutmålet kan kun nås, hvis lederen fokuserer på den enkelte med-

arbejders udvikling og potentiale. Retningslinjer, skemaer og målinger er 

kun støttehjul i bestræbelserne på at forløse medarbejdernes potentiale. 

Det er den enkelte medarbejders engagement og ambition samt holdets 

samarbejde, der forvandler performance til high performance.  

 

15.10-15.55  Sidste nyt fra Social- og Indenrigsministeriet, Socialstyrelsen og KL  

 

15.55-16.00  Tak for i dag v/ Adam Paaby, Socialstyrelsen og Hanne Gøttrup, KL 

 


