
netvaerk@albertslund.dk

UDDANNELSEN I 
NETVÆRKSLEDELSE
ER TILBAGE I 2015
TILMELD DIG NU!
Er du nysgerrig på hvad netværk er? Har du mod på at arbejde i og med netværk?
Brænder du for at tage fat om udfordringer, som du mener netværk kan hjælpe med at løse? 
Vær med til at skabe fremtidens velfærdsløsninger i Albertslund Kommune. 

TILMELDING
Har du lyst til at være med? 
Så tilmeld dig ved at sende en mail til netvaerk@albertslund.dk, hvor din leder er Cc.

Frist for tilmelding er 27. januar 2015. 

Der er plads til 20 deltagere. I februar får du besked på, om du er med på holdet.  

Hvis du har spørgsmål eller blot er nysgerrig på uddannelsesforløbet, 
så er du altid velkommen til at kontakte Netværkstrukturen.
 
netvaerk@albertslund.dk
Tlf: 43686082

netvaerk@albertslund.dk

Afholdes af Netværksstrukturen i samarbejde med Professionshøjskolen Metropol



Eksisterende praksis møder fremtidig 
praksis
Du vil sammen med de andre deltagere på 
uddannelsen få en central rolle i udviklingen 
af kommunen som velfærdsleverandør. 

Det betyder, at du er ansvarlig for at føre 
det netværksbaserede arbejde ud i livet og 
at tage lederskab på det. Netværksstruk-
turen vil understøtte og vejlede dig, men det 
forventes at du aktivt arbejder med det.

Du kan altid tage fat i Netværkstrukturen og 
gå i dialog om dine overvejelser og netværks-
idéer.

Kommunens medarbejdere og ledere skal klædes på til netværksarbejdet.
Det gøres blandt andet gennem uddannelsen i netværksledelse.

Er netværkslederuddannelsen noget for dig? 
At lede netværksbaseret arbejde kræver ikke at 
du er leder. Det kræver, at du har lyst til at 
arbejde med ledelse på nye måder. Uddannelsen 
henvender sig derfor til både medarbejdere og 
ledere. Der ønskes et alsidigt hold af deltagere 
som spænder over alle led i kommunen, som kan 
spille sammmen, og kan drage nytte af hinandens 
ressourcer og kompetencer. Alle er derfor 
velkomne til at søge uddannelsen. 

Tænk over hvordan netværksarbejde kan være 
med til at finde og løse udfordringer i din hverdag 
- og tænk i hvordan nye relationer mellem ledere, 
medarbejdere, borgere, virksomheder og politik-
ere kan være med til at skabe bedre velfærd.

Formål
På uddannelsen får du en teoretisk og praktisk 
værktøjskasse til at arbejde med netværk og til 
at lede netværksarbejdet.

Som deltager skal du på uddannelsen blive klar 
på hvordan netværksarbejde og netværksledelse 
adskiller sig fra - og spiller sammen med - 
traditionel opgaveløsning og ledelse. 

Uddannelsen vil kvalificere dig til at arbejde 
netværksbaseret i praksis med aktører i og uden 
for den kommunale organisation. 
 

Pris
Uddannelsesforløbet koster 3.500,- kr. pr. deltager.

Tid
Netværksledelse i den o�entlige opgaveløsning er 
et valgfag på diplom i ledelse og giver 5 ECTS-point, 
hvilket svarer til 3,5 ugers fuldtidsarbejde.

Uddannelsesaktiviteterne består af 9 undervisnings-
dage fordelt over et halvt år - primært i april og 
september 2015 med eksamen i oktober. 
Derudover skal der afsættes tid til studiearbejdsd-
age og netværksaktiviteter. 

Tilmelding
Send en mail til netvaerk@albertslund.dk og anfør 
din leder som Cc.
Fristen er 27.januar 2015
Der er 20 pladser. I februar får du besked om du er 
med på holdet.

Den gode netværksleder
�  Ønsker at udvikle sin faciliterende rolle og fremme den relationelle dimension i processen
�  Har blik for de ekstraordinære muligheder, der kan skabe rammer for løsninger af udvalgte problematik-
ker
�  Kan skabe et miljø for innovation, som både kan rumme kreativitet og systematik
�  Kan lede gennem den gode idé, det gode argument, det fælles og anderledes mulige, kan lægge “det 
lokale” til side og påtage sig den fælles opgaves perspektiv
� Tør sætte sig selv på spil og træde af nye stier. Evner at skifte perspektiv og se sagen fra andre sider
� Er nysgerrig og åben. Bidrager med sin faglighed og sit engagement
� Ønsker at gøre en forskel og få nye idéer til at materialisere sig i vores organisation

Hvorfor netværksleder?
De kompetencer og metoder du får igennem 
uddannelsen vil hjælpe dig til at gribe dit arbejde 
an på en ny og spændende måde, der vil kunne 
fremme effektivitet, kvalitet og innovative 
løsninger i de velfærdsopgaver som du udfører. 

Som netværksleder skal du turde at kaste dig 
ud i de nye arbejdsmetoder. Der er behov for, at 
du tør tage initiativ til at udvikle sammen med 
andre,  og at du går ud af de vante rammer. En 
netværksleder skal sørge for at det sker.

Undervisningen vil give dig de redskaber som du 
skal anvende i dit netværksarbejde. Du vil få 
kompetencer, færdigheder og viden, så du er 
godt klædt på til at påtage dig ledelse af 
netværksbaseret arbejde i praksis. 

Se om du kan identificere dig med karakteristik-
ken af ‘den gode netværksleder’. 

“Jeg følte at mange ting kunne gøres 
anderledes, og at de problemer vi løb ind i 
ofte hang sammen med manglende koor-
dination. Hvorfor snakkede vi ikke mere 
sammen - og hvordan griber jeg det an?”  
- Susan, Netværksleder

“Netværksarbejde er at synliggøre 
ting på en anderledes måde, -at 
bruge nogle nye metoder til at finde 
ud af hvad udfordringerne er”. 
- Pernille, Netværksleder

Praktisk information


