FOKUS

”Førlederkursus
– er ledelse noget for mig?”
Af Morten Seerup, chefkonsulent, Professionsafdelingen, Kost og
Ernæringsforbundet, ms@kost.dk

Vi udbød dette kursus første gang sidste år, og der var heldigvis stor
interesse for det. Det blev fuldtegnet med 25 deltagere, og evalueringerne var meget positive. Vi besluttede at gentage kurset i år, og som
følge af coronakrisen er førlederkurset udskudt til 21.–22. september,
hvor de tilmeldte deltagere får tilbudt at beholde deres plads på kurset. Vi håber på også at kunne tilbyde kurset i 2021.
Kurset er målrettet medlemmer, som går i overvejelser om at skifte
ind på et lederspor – eller som er nysgerrige på ledelsesfeltet, og hvad
der skal til for påtage sig en eller anden form for lederrolle. Kurset
rummer således både en afklaringsdel og en del med fokus på bl.a.
god ledelse, ledelsesfelter og rammer for ledelse. Vi har allieret os
med kompetente oplægsholdere fra FTF-A og Mercuri Urval, lige som
deltagerne også møder en yngre leder, som for nylig er startet på en
lederkarriere. Kurset består af en halvanden dags workshop, hvor du
sammen med andre ”lederaspiranter” får mulighed for at få indsigt
og perspektiv i de forskellige aspekter af ledelsesfunktionen. Vi ser
bl.a. på de forskellige lederroller, udvikling af egen lederidentitet,
redskaber til afklaring samt brug af netværk. Du får gennem øvelser
og dialog med de øvrige deltagere rig lejlighed til at arbejde med din
egen personlige afklaring af og motivation for at spore dig ind på
ledelse som karrierevej. Du får også oplæg fra en leder om vejen til en
lederpost.
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Formålet med kurset er at give dig en overordnet forståelse for og
indsigt i lederrollen, således at du kan blive afklaret på, om du skal
spore dig ind på en karriere som leder inden for det kost-, ernæringsog sundhedsfaglige felt. Ligeledes vil vi med kurset fremme interessen
for ledelse blandt ernæringsprofessionelle og få flere inden for denne
profession til at vælge et lederjob.
Kurset er først og fremmest et tilbud til medlemmer, der interesserer
sig for ledelse og som går i overvejelser om at blive leder. Dog vil der
også være mulighed for deltagelse for medlemmer i deres første job
som leder, og som søger mere afklaring om ledelse og lederrollen.
På kurset sætter vi bl.a. fokus på følgende temaer:
n Hvad er god ledelse?
n På vej mod lederjobbet – din personlige afklaring
n Forventninger til morgendagens leder
n På vej mod mit første lederjob – hvordan?
Under hele kurset vil der være gode muligheder for at netværke med
de øvrige deltagere om karrieredrømme, kompetencer og vejen til
lederjobbet.
Er du interesseret i at komme med på kurset til september, så skriv
gerne til mig på ms@kost.dk. Du kan også benytte Kost og Ernæringsforbundets karriererådgivning, der kan guide og give dig sparring
på de forskellige veje til et lederjob.
Skriv til karriereraadgivning@kost.dk

Program for
lederkonferencen
2020
Målgruppe: For dig der er leder, mellemleder, teamleder med
eller uden personaleansvar. For dig, der har ambitioner om at
blive leder eller dig, som er under uddannelse. Eksklusivt for
medlemmer af Kost og Ernæringsforbundet.

Den personlige fortælling gør en forskel v/Sascha
Amarasinha, ejer af Respond, der rådgiver virksomheder i
kommunikation og ledelse.
Vi forstår verden gennem de historier, vi hører og selv fortæller. Det placerer organisationen stærkt i andres bevidsthed,
når fortællingen handler om at engagere sig verdens tilstand.

Lederkonference 27. maj 2020 i København udskydes til efteråret
En gang årligt afholder vi en lederkonference for vores ledermedlemmer. Den er bygget således op, at den dels har fokus på ledelsesfaglige temaer, dels tager aktuelle professionsfaglige emner op til
behandling. Temaet i år er holdbar og bæredygtig ledelse. Pga corona
udsætter vi konferencen til efteråret. Du kan se ny dato og mere om
indholdet her: https://www.kost.dk/course/978
Vi kan ikke længere stikke hovedet i busken eller tænke, at det går
nok. Hvis kloden skal bestå, er vi nødt til at passe bedre på den og
hinanden. Som leder har du et særligt ansvar - for at finde arbejdsmetoder og skabe handlinger, der sikrer en holdbar udvikling.
Lederkonferencen 2020 stiller skarpt på, hvordan du med din ledelse
kan få dig selv, medarbejderne, samarbejdspartnere og borgerne til at
ændre adfærd til fordel for en mere bæredygtig verden.
Brug verdensmålene som pejlemærker, skab socialt engagement,
stabilitet og tillid, sæt klare mål og brug den gode fortælling, nudging
og adfærdsdesign til at få følgeskab. Du klarer det ikke alene.
På konferencen får du en unik mulighed for at netværke, vidensdele
og blive inspireret af andre lederkolleger fra mange forskellige typer af
arbejdspladser.

Stilhed efter storm v/Laila Walther, direktør i LMS
Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade (LMS)
blev i 2017 kendt for dårlig ledelse. Foreningens direktør fortæller, hvad der genskabte stabilitet, trivsel og tillid, indadtil
og udadtil.

Store ambitioner v/ Michael Allerup, næstformand i
Kost og Ernæringsforbundet
Kost og Ernæringsforbundets undersøgelse blandt lederne
viser, at der er behov for opbakning fra ledelse og politikere,
hvis institutionerne skal begrænse klimabelastningen med 25
procent.

Det gælder livet selv v/Mandag Morgen
Ledelse er krævende, men også meningsfyldt. Det samme
gælder FN’s verdensmål.
Mandag Morgen har samlet ti dogmer, der skal hjælpe dig
med at bære ansvaret for en bæredygtig udvikling.

Når viden og vilje ikke er nok … v/ Pelle Guldborg Hansen, adfærdsforsker ved RUC og CE af iNudgeyou.
Lyt til adfærdsforskerne. De kan kunsten at få os til at ændre
adfærd uden brug af hverken pisk eller gulerod. Hør, hvordan
nudging kan hjælpe os i en bæredygtig retning.

Ledernetværk
Ud over kurser og konferencer tilbyder vi også at facilitere og give starthjælp til ledernetværk. Fx har vi to ledernetværk i Region Hovedstaden
med hver 10-15 deltagere. De mødes typisk fire gange om året. Møderne afholdes på skift på de enkelte deltageres arbejdsplads. Emnerne, der
tages op på møderne, kan handle om såvel ledelsesfaglige dilemmaer som om professions- og ernæringsfaglige problemstillinger.
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