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HVORFOR UDFOLDE
LEDELSESGRUNDLAGET?
Har I skrevet jeres personlige ledelsesgrundlag i din ledergruppe? Har I delt det
med hinanden og evt drøftet hvad der er genkendeligt, hvad der mangler og
hvad hvad der kunne træde tydeligere frem?

Mange ledergrupper har skrevet ledelsesgrundlag og delt det med hinanden
ved en kort drøftelse. Og derefter lagt det væk igen.

Men for at skabe værdi til samarbejdet og for resultaterne i virksomheden skal
ledelsesgrundlaget udfoldes endnu mere. Det er et dynamisk redskab til at
forstå jer selv, hinanden og de dilemmaer, der opstår. Forstå handlinger, tanker,
antagelser og hvad der ligger bag de valgte ord. Vi skal "dobbeltklikke" på
ordene og undres over forskellige tolkninger.

Når vi kender os selv og hinanden bedre – og dybere – så opstår der tillid, der
giver mulighed for at kunne arbejde på tværs af siloer. Ikke kun på overfladen.
Men sådan for alvor.

Når ledergruppen har tillid til at dele fejl, har et sprog til at tale om det svære i
ledelse og ser værdien af at dele det med hinanden, så giver det effekt på
både samarbejde, synergier og bundlinje i virksomheden.

"Det er som om vi i ledergruppen arbejder ud fra tesen om at vi
alle handler rationelt, fornuftigt og altid træffer de bedste valg
for virksomheden og for successen af de opgaver vi er i gang med.
Det er jo ikke rigtigt.
Men vi taler aldrig om at det ikke er rigtigt"

MORTEN, MARKETINGCHEF

Hvad indeholder forløbet?
Hovedoverskriften på forløbet er "Udfold ledelsesgrundlaget", og aktiviteterne
tilrettelægges efter hvor meget I forinden har arbejdet med ledelsegrundlaget i
gruppen.

Aktiviteterne vil foregå både individuelt, i par, grupper og i plenum. Det vil være indhold,
der muligvis udfordrer din sædvanlige måde at tale med dine ledere og kollegaer på.

Der vil også være spørgsmål til dig - om dig og om organisationen - som du ikke tidligere
er blevet præsenteret for. De vil blive indsamlet og anvendt i anonymiseret form.

Et eksempel på et forløb i en ledergruppe, der ikke tidligere har arbejdet sammen om
ledelsesudvikling er 5 dage fra skrivning af ledelsesgrundlag til dybere udfoldelse og
forankring.

HVEM ER JEG?
Jeg brænder for at arbejde med udvikling af mennesker. Påvirke andre til at
turde gå nye veje, til at stå ved hvem de er og til at turde bede om hjælp. Jeg
er uddannet cand.merc og har 10 års erfaring som leder i Aarhus Kommune,
Undervisningsministeriet, og har i Vestas faciliteret udviklingsforløb i bl.a.
Singapore, Indien og US.

De seneste år har jeg udviklet mine kompetencer med masterclasses i psykologi
samtidig med utallige kurser indenfor skyggeledelse, kreativitet og
gruppepsykologi. Alt sammen fordi jeg tror på at vi kan nå længere som
ledergruppe - bedre kvalitet, mere effektivitet, klarere retning og i særdeleshed
et samarbejde der er præget af dybde, ærlighed og muligheden for at være til
stede som dem vi er. Hvis vi tør.

NÆSTE SKRIDT?
Hvis du er nysgerrig efter at høre mere om
hvordan et forløb kan foregå i
ledergruppen i din organisation, så ring
eller skriv. Læs også om andre typer
forløb på min hjemmeside
www.elsebethhauge.dk

“Hvis du drømmer om powerpointoplæg, at kunne blive i din
comfortzone og muligheden for at besvare en
bunke email imens, så lad være med at booke Elsebeth”
Christina, leder

www.elsebethhauge.dk

hej@elsebethhauge.dk

22761605

