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LEDERGRUPPEN - EFTER CORONA

Måske drøfter I allerede hvordan medarbejderne vender sikkert tilbage på jobbet,

og hvordan I håndterer praktiske udfordringer med hjemmearbejdsdage og

afstand. 

Men mange organisationer overser ledernes trivsel i denne tid. Måske fordi

lederne (på overfladen) ser glade og forventningsfulde ud. Men også fordi de

fleste ledere har en indre forventning til sig selv og kollegerne om at det er noget

man individuelt håndterer. 

Det er et stort tabu at føle mistrivsel eller mangel på motivation som leder, fordi

der er både en ydre og indre forventning til at man som leder kan motivere sig

selv, og selv har "magten" og muligheden for at gøre noget ved det. 

Op mod 70% af lederne drømmer om et andet job - sandsynligvis grundet i håbet

om at "græsset er grønnere" i en anden virksomhed. Men ofte handler det om at

have mulighed for at reflektere over lederrollen og dele dilemmaer og

udfordringer i et fortroligt rum. 

Ved at give mulighed for at ledergruppet i fællesskab - og lederne individuelt -

kan reflektere, få øje på hinanden som kolleger og kan drøfte det nødvendige,

sikres en tilbagevenden, der ikke skaber afmatning og stress, men netop øger

energien, som hurtigt smitter af på organisationens medarbejdere.  

Nogle teams og afdelinger har ikke været samlet i et år, og kommunikation,

workshops, medarbejderudvikling og opgavevaretagelse er foregået via

skærm og telefon. 

Det har været et år i undtagelsestilstand. Risikovurderinger og hasteopgaver

har præget dagsordenen i mange organisationer. Projekter har været lukket

ned og måske afløst af andre, mere presserende opgaver. 

Ledere har haft ansvaret for at holde humøret oppe, engagere og motivere

medarbejdere - også på de dage, hvor de selv føler håbløsheden og afmagten.
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Hvilke nye indsigter - på godt og ondt - har du fået om din ledelse?

I hvilke situationer har du oplevet utilstrækkeligheden som leder?

Hvilke dilemmaer har optaget - og optager - dig?

Hvordan har din fritid og dit privatliv fungeret? Og hvad ønsker du at holde

fast i fremover?

Hvad glæder du dig til?

Hvad bekymrer dig?

På hvilke områder har du akut behov for at træffe beslutninger?

Fokus på lederen:

Udover den fælles udvikling i ledergruppen, kan det være værdifuldt for den

enkelte leder at have et fortroligt rum til at reflektere over fx følgende spørgsmål:

Ledere har haft ansvaret for at holde humøret oppe, engagere og motivere

medarbejdere - også på de dage, hvor de selv føler håbløsheden og afmagten.

Hvordan arbejder vi sammen i ledergruppen?

Hvordan taler vi sammen - og om hvad?

Hvad er vi gode til i ledergruppen - og mindre gode til?

Hvilke dilemmaer og udfordringer optager?

Hvilke værdier og normer hersker i ledergruppen?

Hvordan sikrer vi læring?

Hvordan ser en topperformende ledergruppe ud - og hvordan kommer vi

derhen?

Fokus på ledergruppen:

Genbesøg ledergruppen samarbejde, læring og potentiale. Måske er der kommet

nye ledere i ledergruppen, eller organisatoriske forandringer har givet anledning

til ændringer. 

Et fælles udviklingsforløb kan fx indeholde:



Hvem er jeg: 
Jeg har 10 års erfaring som analysechef i Undervisningsministeriet og i

Aarhus Kommune. Derudover har jeg i Vestas i en årrække drevet

internationale forandringsprocesser.

De seneste år har jeg, sideløbende med min lederkarriere, udviklet mine

kompetencer med masterclasses i psykologi, coachuddannelse samt kurser

indenfor skyggeledelse, kreativitet og gruppepsykologi. I 2020 udgav jeg

min første bog om tabuer i ledelse. 

Jeg er optaget af at skabe god kvalitet til borgerne og brænder for at

ledere bevarer energi og engagement for at kunne skabe følgeskab.
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Det praktiske:

Kontakt mig via telefon eller email - så

kommer jeg forbi til en uforpligtende

drøftelse om hvordan et forløb kan

sammensættes hos jer. 

Elsebeth Hauge

Email: Hej@elsebethhauge.dk

Tel: 22761605


