Utraditionelt lederinternat giver
ledere mere indflydelse
Af Malene Vinther, kommunikationskonsulent, Ledelsessekretariatet –
Administration og Udvikling, BSU
Intensiteten var høj, da alle Børne- og
Undervisningsforvaltningens ledere var samlet til et 2-dages
internat i september måned. Det var alt andet end et traditionelt
lederinternat, som fandt sted på Hotel Skaga og Nordsøen
Oceanarium i Hirtshals.

Strategisk Lederforum, som består af forvaltningens 25 øverste ledere
på tværs af dagtilbudsområdet, skoleområdet, børne- og familieområdet
og administration, var sammen værter for de 90 ledere af medarbejdere
og 10 ledertalenter, som deltog i internatet. I stedet for den mere
traditionelle form med mange eksterne oplægsholdere, bestod
internatet af bootcamps og udfordrende processer, som Strategisk
Lederforum sammen havde arrangeret.
Mai Juul Jensen, Områdeleder for Hjørring Kommunale Dagpleje og med
i Strategisk Lederforum fortæller:
”Det var vigtigt for os, at det ikke var eksterne konsulenter som stod for
internatet, men at det var noget, som vi var sammen om, så både
proces og løsning kom inde fra vores organisation. Samtidig lagde vi
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stor vægt på at facilitere processen på en måde, hvor vi ikke påvirkede de løsninger,
som deltagerne kom frem til”.
Involvering og nye veje for ledelse
Visionen med lederinternatet var at give lederne mulighed for at slippe kreativiteten
og innovationen løs gennem processer, der skaber nye veje for ledelse og
sammenhæng i ledelseskæden.
”Vores ønske med internatet var at skabe involverende processer, hvor lederne selv
udvikler det ledelsesfundament, som vi i Børne- og Undervisningsforvaltningen i
fremtiden skal stå på. Alt sammen med det faglige fokus, at vi arbejder for børn og
unges trivsel og læring”, siger Jesper Carlsen, direktør for Børne- og
Undervisningsforvaltningen.
Intensitet og udvidet netværk
Ledere af medarbejdere og ledertalenter blev inddelt i 6 bootcamps med 3-4 ledere
fra Strategisk Lederforum i hver bootcamp til at facilitere processen. Der var 15-20
deltagere i hver bootcamp og dermed mange forskellige fagligheder, som skulle
arbejde intenst sammen under tidspres, tænke kreativt og udfordre hinandens idéer.
Sammen havde de ét døgn til at løse specifikke problemstillinger inden for et
organisatorisk tema, og komme med konkrete løsninger på forskellige
ledelsesmæssige udfordringer. I løsningen af opgaven skulle deltagerne skabe et
fremtidsscenarie, der viser, hvordan det ser ud i Børne- og Undervisningsforvaltningen
om et år, når løsningen er implementeret. Den løsning, som deltagerne kom frem til,
skulle dermed være helt færdig og gennemtænkt – klar til beslutning i Strategisk
Lederforum og til implementering i organisationen.
Birgit Padfield, som er afdelingsleder for Økonomiafdelingen og med i Strategisk
Lederforum, fungerede som facilitator for en bootcamp. Birgit siger:
”Det, at vi havde fjernet skodderne mellem dagtilbudsområdet, skoleområdet og
børne- og familieområdet og var sammen på kryds og tværs, gav en ufattelig energi
og drive i rummet. De ledere af medarbejdere og ledertalenter, som var sammen i en
bootcamp, bidrog med forskellige fagligheder, kompetencer og nysgerrighed overfor
hinandens områder, hvilket var en kæmpe styrke og værdigivende for de løsninger,
som blev skabt.”
En af deltagerne i en bootcamp var Kirsten Nyvang Jensen, som til daglig er faglig
leder i Børnehaven Emilie og Børnehuset Sindal. Kirsten fortæller:
”Det var spændende at få indflydelse på den fremtidige organisering i
Hjørring Kommune. Samarbejde på tværs og kreative processer var
vigtige elementer i processen. Jeg tager både et udvidet netværk og nye
procesværktøjer med mig tilbage.”
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Seks bootscamps om tre temaer
I to bootcamps blev der arbejdet med, hvordan vi skaber en organisering, så vi lykkes
bedre sammen på tværs. To bootcamps skulle udvikle en proces for
strategiimplementering, hvor vi lykkes hele vejen igennem organisationen. De sidste
to bootcamps havde fokus på, hvor vores Leadership Pipeline koncept skal bringes
hen, og hvordan vi sikrer udvikling af talentmiljøer.
Deltagerne blev undervejs udfordret flere gange med input og forstyrrelser i form af
planlagte benspænd, der havde til formål at bringe nye perspektiver ind i deltagernes
arbejde med fremtidsscenarierne. F.eks. en inspirationsvideo om netværksdannelse
som ledelseskompetence, hvor Jesper Carlsen, direktør for Børne- og
Undervisningsforvaltningen interviewede Daniel Rugholm, rådgiver for
generalsekretæren i FN's Fødevareprogram og tidligere 1. viceborgmester og formand
for Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget.
Resultatet
Internatet blev afsluttet med en fernisering, hvor deltagerne fra hver bootcamp
præsenterede deres visualisering af fremtidsscenariet, så alle kunne få oplevelsen af,
hvordan organisationen ser ud i 2019.
Visualiseringen kom til udtryk med kreative produkter og installationer, som bestod af
videoer, paphuse, tegninger, plancher, figurer, rekvisitter fra nærområdet som
fiskenet, sten, badebolde og meget mere.
Derudover var det et krav, at der var skrevet et max 2-siders notat om løsningen af
opgaven.
Det er nu op til Strategisk Lederforum at beslutte, hvilken af de præsenterede
løsninger som skal implementeres i organisationen i januar 2018.

