
Velkommen til  

Kick-off 
 

Af Jette Runckel, Kommunaldirektør og  

Mette Horsgaard, Leder af Netværksstrukturen 



 
 

 
Den netværksbaserede organisation 



 

 

 

Visionen 
 

- At velfærd går fra at være den service det offentlige leverer til 

borgerne, til en forståelse af at velfærd er noget vi skaber i 

fællesskab. 

 

- At der knopskydes i form af nye velfærdsløsninger, nye 

samarbejdsformer og engagement 

- både i og uden for den kommunale organisation 

- Og at det vokser til en ny form for fællesskab i lokalsamfundet 



 

 

Fremtidige kompetencer 

 

Facilitatorrollen 

 

Netværksfilm 

http://medarbejdersiden.albertslund.dk/media/740450/4-Fremtidige-kompetencer-HD.mp4
http://medarbejdersiden.albertslund.dk/media/740445/3-Facilitatorrollen-edit-2-HD.mp4


 

 

 

Netværkslederuddannelse 
 

• Fase-opdelt  

• Et stort fokus på ledelse 

• I skal drive netværk  - og (oftest) udenfor egen faglighed 

 

 



 

 

 

De tre faser – fase 1 (april-maj) 
 

 

• Præs af AK som en netværksbasseret organisation 

• Valg af netværkstema 

• Arbejde med både tema og egen ledelse 

 

Netværksstrukturen faciliterer fase 1  

 

 



 

 

 

 

De tre faser – fase 2 (sep-okt) 
 

 

 

Netværksledelse i den offentlige opgaveløsning 

 

• Valgfag på Diplom i Ledelse til 5 ECTS-point (3,5 ugers 

fuldtidsarbejde) 

• 5 undervisningsgange + eksamen 

 

 

 



 

 

 

De tre faser – fase 3 (okt-jan)  

Netværk! 



 

Velkommen ombord 

- Vi glæder os 
 

 

 



 

 

Til Netværkslederne 
Kort introduktion:  

Navn, kommer fra…, glæder dig til… og hvad du tænker om dig selv 

som netværkleder eller netværk ud fra dit billede 

Til Personalelederne 
Skriv et postkort: 

- Fokus på, hvilke netværkskompetencer du ser hos din medarbejder 

- Fortæl at du bakker op – og hvordan 

- Er der noget du synes, at du har ansvaret for: fx drøftelser med 

kolleger, skabe tid/rum til netværksarbejdet? 

 Giv postkortet til din medarbejder 

 

 

 

 

 



 

 

 
Det praktiske – fase 1 

Dato Arrangement Litteratur 

15. April 

Kl. 8.30-16.00 

Stadion 

Billeder på netværk og 

valg af tema 

Litteratur i kompendiet 

22.April  

Kl. 8.30-16.00 

Stadion 

Fokusering af dit 

netværk 

Håndbog for netværksledere 

24. April 

Kl. 8.30-16.00 

Stadion 

Crash-course i  

Ledelse 

Litteratur i kompendiet 

 

OBS: opgaver til 

28.Maj 

13.30-16.30 

Rådhuskantinen 

Opfølgning på 

netværksarbejdet 



 

 

Underviser 
 

Esbjørn Mildh 

Adjunkt ved Professionshøjskolen Metropol, det Samfundsfaglige og 

Pædagogiske Fakultet, Institut for Ledelse og Forvaltning 

 

Primære arbejdsområder 

- Undervisning på diplom i ledelse, innovationsledelse og strategi 

- Forskning og udvikling indenfor offentlig innovation, 

aktionsforskning, ledelse og forvaltning 

- Procesledelse og facilitering  

 

 



 

 

• Mundtlig eksamen på baggrund af en skriftlig opgave  

• 6-8 sider: en beskrivelse af dit eget netværk og den 

ledelsesmæssige opgave deri 

• Indeholde elementer af teori, praksis og refleksioner forbundet 

med ledelsesopgaven i netværk.  

• 40 minutter inkl. votering: eksaminator og to internt udpegede 

censorer 

• Karakteren gives på baggrund af en samlet vurdering af begge 

prøver 

 

 

 

 

Studievejledning og eksamen 

 



 

 

Valg af netværkstema  
 

Den 15. april vælger I jeres netværkstema 

Chefforum har afgivet 18 bud på temaer, som netværk kan løse 

Men hvad vil du gerne? 

Og hvad har du brug for inden du træffer dit valg om tema? 

 

Kick-off opgaven – du skal gå nysgerrigt til værks – måske kommer 

der et netværkstema ud af det 



 

 

Vi ses på onsdag  

 


