TALENTNETTETS LEDERSPARRING JUNI 2021 betaversion

Forord
Dette materiale er udarbejdet af Charlotte Popp og Talentnettet
Der er tale om en betaversion af vores ledersparringsmateriale, og tilpasninger kan forekomme. Ligeledes kan både
stavefejl og andre fejl optræde. Dette rettes undervejs.

Intensionen er at have fokus på ledelse og sparring med andre ledere. Det er
ikke en uddannelse og ikke et kursus – men en drejebog for de
selvfaciliterende ledergrupper. Det er et håb, at der i grupperne skabes en
sund og kærlig feedback-kultur, så sparringen får dybde og
udviklingspotentiale for den enkelte – uanset niveau.
Ledersparring i talentnettet er et gratis frivilligt tilbud til ledere fra de
institutioner, skoler og organisationer, der er tilknyttet Talentnettet.
For at kunne deltage skal man i sit daglige virke have ledelsesansvar eller
strategisk organisationsansvar.
Hjælp og opklarende spørgsmål rettes til Talentnettet v/ Charlotte Popp
cpopp@naestved.dk mobil 23446247

Dette materiale er blevet til med uvurderlig hjælp fra flere kanter.
STOR TAK til Powerpanelet:

POWER

PANEL

SØS KROGH VIKKELSØE, PROGRAMCHEF, KULTURVÆRFTET I
HELSINGØR
ULLA SCHALTZ, MUSEUMSDIREKTØR, MUSEUM LOLLAND FALSTER
SIGRID ABRAHAMSEN, LEDER AF TALENTSKOLEN, NÆSTVED
SØREN FRIIS MØLLER, CBS, CULTUREL DEMOCRACY
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Ledersparringen foregår i 3 faser og strækker sig over ca 1 år. Der vil være ca. 6 –
9 møder i alt. Sparringerne faciliteres efter et koncept/drejebog og afvikles lokalt i
de enkelte grupper som fysiske møder (eller som en kombination af online møder
og fysiske møder)
Fase 1: Gruppen etablerer sig, der aftales spilleregler og de første samtaler
indledes
Fase 2: Konkrete ledelsesmæssige temaer, der relaterer sig til
kulturledelse debatteres
Fase 3: Personligt lederskab. Der gås i dybden med det personlige
lederskab og ledelsesrum

Rent praktisk kommer det til at foregå sådan her:
• Der skabes grupper med 4 ledere i hver
o I sammensætningen skeles til geografiske afstande, så det er
nogenlunde muligt at mødes fysisk.
• Sparringen kommer til at foregå over et år, med mulighed for forlængelse,
hvis de enkelte grupper trives
• Der er minimum 6 sparringsmøder, men materiale til flere.
• Der bør afsættes minimum 2,5 time til hvert møde
• Grupperne er selvfaciliterende, men kører efter en ”drejebog”
• Drejebogen er bygget op som dagsordner til de enkelte møder. Flere faste
punkter vil gå igen
• Nogle steder er der hjemmeopgaver – gruppen aftaler selv om disse laves
inden mødet, til fælles refleksion – eller efter mødet
Målet med ledersparringerne:
•
•
•
•
•
•

At få indblik i egen og andres ledelsesrolle og ledelsesrum
At inspirere og motivere hinanden til næste udviklingstrin
At dele tips og tricks
At debattere og reflektere over forskellige input om ledelse
At få et mikronetværk blandt landets kulturledere
At styrke Talentnettes område, ved stærkere lederrelationer
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