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Velkommen til DriftsNetværket

To netværksgrupper 

40 deltagere 

Formål: Sparring, inspiration og 

vidensdeling om strategisk driftsledelse

Eksklusivt for administrative topledere
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Fokus i 2018

At du som deltager har mulighed for at 

være mere i spil.

At du som deltager kan byde ind med 

oplæg, cases og bedste praksis.

At der er fokus på udviklingen af det 

personlige lederskab.

At der er mere tid til netværksdel og 

erfaringsudveksling i gruppen.

At det er den samme gruppe som 

deltager i arrangementerne



UDBYTTE - FORM OG INDHOLD 

Deletid

Egen viden og 
erfaringer sættes i spil

v. øvelser/workshops

Uformel tid

Lær hinanden bedre at kende

v.

Pausetid

Modtagertid

Ny viden 

v. 

Interne/eksterne 
oplæg 

Læring, nye 
kompetencer,  

personlig 
udvikling

Nye relationer og 
styrket 

fællesskab

Sparring, frirum

Informationer 
og input til 

bedre 
opgaveløsning

Dit udbytte Mødernes form og indhold



Program for i dag 

Velkomst og forventningsafstemning

Præsentation

Tema: Dit personlige lederskab

Pause

Netværksarrangementer 2018 

Tak for i dag!



Hvem er vi?

Mikkel Jungshoved

Olav Kirchhoff

Nana Juul



Hvem er I?

Bordet rundt:

Fortæl kort hvem du er og hvilken org. du kommer fra

Op at stå - ud på gulvet 

Hils gerne på en du ikke kender og stil et af disse spørgsmål:

1. Hvad driver dig som leder?

2. Hvilke opgaver er du/organisationen særligt optaget af pt.?

Ca. 4 min. pr. par



DIT PERSONLIGE LEDERSKAB

- LEDELSESOPGAVEN PEGER I FLERE RETNINGER

Nana Juul, BL – Danmarks Almene Boliger
DriftsNet – Netværksmøde 10. april 2018, Århus



Ledelsesdimensioner

Lederen i et krydsfelt

Ledelse op

Ledelse ned

Ledelse ud

Ledelse på tværs

Ledelse af sig selv

Udbytte:

Overblik over ledelsesopgaven

Mere indsigt i egne opgaver og ansvar

Prioritering af eget fremadrettede fokus i 

udviklingen af det personlige lederskab

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Pointe

• Forskellige opgaver 

og udfordringer

• Nogle områder mere 

afgørende end andre

• Ingen områder er 

ligegyldige

Ex. 

Affaldssortering 

– lukning 

skakter



Ledelse op

Opgaver og udfordringer:

• Udvikling og implementering af 

strategi

• Omsætte de strategiske udspil til 

en praksis, der skaber fælles 

fodslag

• Orientere om status, problemer 

mv.

• Videreformidle input fra fx 

medarbejderne til nye strategier

• Aktivt skabe et selvstændigt 

ledelsesrum

• Kommunikere klart og tydeligt

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Fx 

Adm. 
Direktør

Bestyrelsen

Beboerdemo
kratiet

Fx 
Driftschef

Forretnings
fører

Ex. 

Ny strategi



Ledelse ned
Opgaver og udfordringer:

• Udvikling og fastholdelse af 

medarbejdere

• Uddelegering af ansvar opgaver

• Skabe motivation og få følgeskab

• Være ”god til mennesker” og 

anerkendelse

• Lede situationsbestemt - vide hvornår 

der kræves faglig eller personaleledelse

• Udvikle teamsamarbejdet

• Skabe feedbackkultur

• Både fokusere på kort og lang sigt

• At udvise loyalitet overfor 

ledelsesbeslutninger

• Være reflekterende

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Fx 
Driftschef

Forretnings
fører

Inspektører

Specialister

Ejendoms
funktionærer

Ex. 

Håndtere 

”modstand mod 

forandring”



Ledelse ud

Opgaver og udfordringer: 

• Forstå kundernes behov og krav 

• Brobygger mellem medarbejderne 

som eksperter på produktion og de 

eksterne interessenter som 

eksperter på deres behov

• Fungere som sparringspartner og 

konfliktløser 

• Vær bevidst om eget og andres 

netværk og være en strategisk 

netværker

• Formidle kontakt mellem relevante 

samarbejdspartnere, leverandører 

og dine medarbejdere

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Fx 
Driftschef

Forretnings
fører

Kommune

Myndigheder

´Leverandører

Afd.bestyrelser

Beboerdemokratiet

Andre boligorg.

Ex. 

Fælles indkøb 

eller

Udbudsproces



Ledelse på tværs

Opgaver og udfordringer: 

• Finde nye løsninger på tværs af 

hierarkier 

• At lede uden stjerner

• Se virksomheden som en del af 

en større helhed.

• Lægge kontrollen fra sig og 

skabe en kultur for videndeling

og tværgående samarbejde

• Nedbryde siloer

• Være god ambassadør

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Fx 
Driftschef

Forretnings
fører

Ledelses
kollegaer

Projekt
grupper

Ex. 

Fusioner

Nye adm. 

systemer

Nye arbejds-

gange



Ledelse af dig selv
Opgaver og udfordringer: 

• Lær af andres erfaringer, men kende og 

være sig selv

• Forventningsafstemning

• Skabe sit eget ledelsesrum – med plads til 

refleksion

• At være i balance

• Huske egen personlige udvikling

• At sætte grænser og sige nej

• Kend egne styrker og udviklingspotentiale

• Vide hvad det er som gør, at andre har lyst til 

at blive ledet af dig og udvikl på det

• Tillade fejl for at kunne skabe udvikling

• Have mod, skabe nærvær

• At have handlekraft

• At have gennemslagskraft og få indflydelse

• At give plads til andre

• Huske man er en del af noget større

• Være opdateret på aktiviteterne i 

organisationen, men ikke ekspert

Leder

Topledelse

Kunder & 
Brugere

Tværgående 
samarbejde

Med

arbejdere

Fx 
Driftschef

Forretnings
fører



Paradokser i ledelse

• At kunne etablere et nært forhold til sine 

medarbejdere

‒ og holde afstand

• At kunne gå foran

‒ og holde sig i baggrunden

• At vise medarbejderne tillid

‒ og følge med i, hvad de foretager sig

• At være tolerant

‒ og vide, hvordan man vil have tingene til at fungere

• At tænke på sin egen afdelings mål

‒ og samtidig være loyal over for helheden

• At kunne planlægge sin tid ordentligt

‒ og være fleksibel over for sin planlægning

• At give udtryk for, hvad man mener

‒ og være diplomatisk

• At være visionær

‒ og holde benene ved jorden

• At tilstræbe konsensus

‒ og være i stand til at skære igennem

• At være dynamisk

‒ og eftertænksom

• At være selvsikker

‒ og ydmyg

Kilde: tidl. Personaledirektør

Per Sørensen, Lego 



Step 1: Individuel refleksion:

Noter i stikord

• Dine opgaver og ansvar i de forskellige dimensioner

• Hvor du bruger det meste af din tid og/eller hvad der ”fylder mest i din hverdag”?

• Hvad du finder mest energi i at arbejde med – hvad driver dig som leder?

Step 2: Drøftelse i grupper af 3 pers

• Hvor kunne det være værdifuldt for dig og/eller boligorganisationen at øger dit fokus på? 

– hvad vil det kræve af dig?

• Drøft et paradoks eller en udfordring fra din egen hverdag med dine netværkskollegaer

Dit personlige lederskab og dimensionerne



OPSAMLING PÅ ØVELSEN

Kort fortalt hvilke drøftelser havde I i

gruppen?

Hvad skal du prioritere at arbejde 

videre med ifht. dit personlige 

lederskab?



OPSAMLING - MODEL OM LEDELSESDIMENSIONER

Brug modellen til:

• At få overblik over ledelsesopgaven

• Indsigt i dine opgaver og ansvar

• Forventningsafstemning 

• Prioritering af fremadrettede fokus

Basiskompetencer ifht. alle dimensionerne

• Forventningsafstemning

• Kommunikation og samarbejde

• Feedback

• Mødeledelse



UNDERSØGELSE 

AF ØNSKER TIL EMNER

AF LEDELSESOMRÅDET

Mikkel Jungshoved, BL
10.04.2018, Saralyst Alle 55, Højbjerg



Formålet med undersøgelsen var at afdække

Hvilke emner om ledelse, der optager jer?

Hvad er det for ledelsesmæssige udfordringer i har?

Hvad er det I gerne vil vide mere om?

Hvordan skal vi arbejde med ledelse?



Resultat

15 besvarelser (83%)

3 emner der scorer højest

Nr. 1 Strategisk kompetenceudvikling

Nr. 2 Forandringsledelse

Nr. 3 Motivation



Hvad tænker i?

Strategisk kompetence-

udvikling 

Forandringsledelse

Motivation

Dig

Org. 

Bestyrelse, 

direktør

Kunder, 

leverandører, 

beboere

Kollegaer, 

andre 

afdelinger

Driftschefer, 

inspektører, 

medarbejdere



Hvem har gode cases?

Hvem af Jer har en god case i vil fremlægge på mødet i september?

Forandringsledelse

Nedbringelse af sygefravær

Kulturforandring vs. Strategisk ledelse 

Omlægning af driften



Spørgsmål?

?



Vores arrangementer i 2018

Netværksarrangementer

7. Juni, kl. 10-15 hos FaB i Odense



Konference om effektivisering 

13. november 2018, kl. 9.30-16.30, i København

I samarbejde med Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen m.fl.

Målgruppe: administrative og politiske topledere

Tre Spor: 1. Grib Fremtiden 2. Få mere for pengene 3. Få alle med



DriftsNets kursusudbud 2018

Kurser målrettet driftsfolk i 

branchen 

Flere nye kurser i år 

Kurser på forskellige niveauer og 

med forskellige emner



- Nyt kursus!

- Nyt kursus!

- Nyt kursus!



Personaleleder i driften

Ny uddannelse for mellemledere 

i driften – i samarbejde med 

Ledernes KompetenceCenter

Personprofilanalyse

Læringsgrupper

Personlig målsætning

Forberedelse til moduler

Certificering

http://bl.23video.com/personaleleder-

i-driften-bls-certificerede

http://bl.23video.com/personaleleder-i-driften-bls-certificerede


DriftsNets hjemmeside: driftsnet.dk

Vi lægger mødematerialet op på 

hjemmesiden

Her finder du også info om 

kurser, arrangementer, 

værktøjer og andet 

inspirationsmateriale

DriftsNet er kommet på 

LinkedIn – følg siden!



Evaluering af dagens netværksmøde 

Hvad har fungeret godt?

Hvad kunne være bedre?



Tak for i dag! 


