LOF Ledelsesdag 2021
Tema: Et fremtidssikret LOF – med ledelsesperspektiv
Tid: Den 6. november kl. 10.00-16.00
Sted: Fjeldsted Skov, Store Landevej 92, 5592 Ejby
Målgruppe: formænd og skoleledere
Formål: I LOF vil vi gerne arbejde endnu mere i dybden med lederudvikling ved at give inspiration og stille
nogle konkrete ledelsesværktøjer til rådighed. Vi fokuserer på lederudvikling i forhold til at handlekraft og
motivation til at skabe det bedste samarbejde og tæt kommunikation både i et bestyrelsesperspektiv, med
undervisere og andre ansatte og relationer til samarbejdspartnere.
Vi opfordrer til at skoleleder og formand tilmelder sig dette kursus sammen, da det vil give en særlig synergi
og mulighed for videre sparring i jeres lokale LOF skole.
Program
10:00

Velkomst og introduktion til dagens program

10:10

Et fremtidssikret LOF

11:00

Om ledelse af en folkeoplysende organisation

12:30

Frokost

13:15

Del 1: Indsigt i ledelsestyper og ledelseskommunikation
Del 2: Ledelsessparring

15:45

Opsamling

16:00

Tak for denne gang

Programindhold
Et fremtidssikret LOF v. Per Paludan Hansen, sekretariatsleder, LOF.
LOF’s landsstyrelse har sat gang i et strategisk arbejde for at fremtidssikre LOF. Dette arbejde vil påvirke
hele vores organisation, og derfor vil der også være nye krav - men også nye muligheder for alle ledere i
LOF. I oplægget Et fremtidssikret LOF vil hovedlinjerne præsenteres.

Om ledelses af en folkeoplysende organisation v. Paul Natorp, stifter af Sager der samler
Paul vil formidle sine erfaringer med at skabe organisationer, hvor man inspirerer og understøtter hinanden
til at få fat i sin egen og den fælles kreativitet og handlekraft der ligger i den lokalt funderet organisation.
Inspiration til at skabe en kultur, der bygger på gensidig opbakning i forhold til en platformslogik, hvor man
tilrettelægger rammer, som er inviterende for undervisere og andre at komme med initiativer til.
Paul trækker på erfaringer fra 12 års arbejde med træning af ledere i kreativt lederskab og 9 års erfaring
som medstifter og en af de daglig ledere i civilsamfundsorganisationen Sager der Samler.

Indsigt i ledelsestyper, ledelseskommunikation og ledelsesparring v. Bjarne Platz, certificeret i DiSC
profiler, coach og førstehjælps instruktør, formand LOF Mariagerfjord-Rebild.
Del 1: Indsigt i ledelsestyper ud fra DiSC personprofiler. Fokus på styrker og udfordringer, så viden om din
egen ledelsestype kan styrke din handlekraft og kommunikation som leder.
DiSC er et værktøj, der fokusere på at forklare drivkræfter, vores motivation og vores adfærd i forskellige
situationer. Kort sagt: ”Hvorfor gør vi som vi gør?”
Styrken i DiSC er, at det er let at forstå. Det er en enkel og effektiv metode til at forstå kompleks
menneskelig adfærd – både din egen og andres. Med DiSC får du et overblik på, hvor du har dine styrker og
hvor du har dine udfordringer/begrænsninger.
Del 2: Ledelsesudvikling har flere facetter, som vi kan rykke på i forhold til lederskab, kommunikation og
ledelsesadfærd. Ledelsessparring er ofte et overset område. Det er vigtigt, at du som leder har forskellige
sparringspartnere, så du har mulighed for dels at sætte fokus på områder som du gerne vil udvikle
yderligere på, men også muligheden for at finder et åndehul og en ventil, hvor du kan udvikle dig og vokse
som leder, hvad enten du er ny eller erfaren leder.
Bjarne trækker på 20 års erfaring med ledelsesprofiler, coach og mental træner. Har siddet i bestyrelsen for
LOF Mariagerfjord-Rebild siden 2015.
Opsamling
Vi slutter dagen med en opsamling på dette nye tiltag i forhold til videre planlægning af kurser inden for
ledelse og kommunikation.
Praktisk oplysninger
Tilmelding på dette link https://lofnet.dk_ledelsesdag
Pris kr. 750 inkl. faglige oplæg, materiale og fortæring.
Tilmeldingsfrist inden den 15. oktober.
Kursusleder: Dorthe Lykke Olesen, udviklingskonsulent, dlo@lof.dk, 40213473.

