Nysgerrig på ledelse?
”Ledelse der Rykker” er et frivilligt ledelsesnetværk for dig, der er leder eller
medarbejder i Hjørring Kommune, og som er nysgerrig på ledelse.
Netværket arrangerer 4 årlige arrangementer efter arbejdstid med fokus på ledelse,
praksisfortællinger og netværk. Ud over arrangementerne har netværket en aktiv facebookgruppe, som bruges til løbende at dele
viden, artikler, arrangementer og meget
mere.
Arrangementerne veksler mellem at være interne med oplæg fra egne ledere, hvad de
arbejder med og er optagede af, samt arrangementer med eksterne oplægsholdere.

Ledelsesudvikling er ikke kun et spørgsmål om formel
kompetenceudvikling. Vi skal udvikle os i praksisfællesskaber, hvor ledelsesopgaven er i fokus på forskellige
niveauer i vores Leadership Pipeline. Ledelse - der rykker er derfor med til at udvikle vores organisation og
skabe sammenhængskraft.
Jesper Carlsen, direktør for
Børne- og Undervisningsforvaltningen.

At bedrive ledelse i Hjørring Kommune er blandt andet defineret i vores Leadership Pipeline. I netværket
er der mulighed for at dele praksiserfaring og ny viden med kollegaer, samt få nye friske indspark udefra. Alt dette er med til at nuancere, perspektivere og kvalificere ens egen praksis. Det er inspirerende at
høre kollegaer fortælle engageret om det der optager dem, deres praksiserfaringer med det, og at lade
sig inspirere.
Michael Jensen, Skoleleder, Hjørring Ny 10

Næste arrangementer i netværket
Næste spændende arrangement i netværket handler om ”Ledelse af Naturmødet”. Det foregår torsdag d.
6. september kl. 16-18, hvor Naturmødechef Jesper Lauritsen og Lars Olsen, chef for Strategi og Udvikling i
Teknik- og Miljøforvaltningen vil inspirere netværket omkring ledelsesopgaven og udfordringerne i at lede
Naturmødet.
Hvis du ikke kan vente helt til september, så har du d. 22. juni kl. 8.15-9.15 i Byrådssalen mulighed for at
speednetværke med andre nysgerrige på ledelse i Hjørring Kommune. Her gentager vi eventet ”Grænsekrydsende Netværk”:
• Mød mange på kort tid!
• Speed up dit professionelle netværk!
• Kryds grænsen for hvor logik vil lede dig til at netværke!

Læs mere om netværket på medarbejderweb eller Facebooksiden her, hvor du også kan tilmelde dig de
kommende arrangementer - eller kontakt konsulent i Børne- og Undervisningsforvaltningen, Signe Skov Risager på signe.skov.risager@hjoerring.dk.

