
 

VIDENSDELING, SPARRING OG 

ERFARINGSUDVEKLSING 

Velkommen til et nyt netværksmøde i DriftsNet! Vi 

tager denne gang fat på sparring omkring jeres 

fremsendte erfaringer, som I konkret får mulighed 

for at diskutere i sparringsgrupper. Igennem teori og 

praksis vil vi arbejde med at være en god 

sparringspartner for kollegaerne i netværket såvel 

som i lederrollen for jeres organisation. 

 

DAGENS PROGRAM 

… Ind ad døren – morgenbrød og netværk 

 

1. Velkommen og speed-dating 

Ramme for dagen.  

Sidst du selv fik rigtig god sparring – hvad fik 

du helt konkret ud af det? Hvad var den 

person du talte med særlig dygtig til?  

2. Vælg den ’rigtige’ samtaleform 

- Oplæg om forskellige samtaleformer med 

fokus på sparring, tjekliste, tips/tricks og 

gode råd. 

3. Sparringsgrupper 1. runde 

Jeres udfordringer og gode idéer! 

Sparringssamtaler med udgangspunkt i jeres 

erfaringer. Hvilken rolle byder du ind med i 

samtalen?   

4. Kaffepause 

5. Sparringsgrupper 2. runde 

6. Opsamling i plenum 

7. Let frokost og tak for i dag! 

PRAKTSKE OPLYSNINGER 

Arrangementet afholdes torsdag d. 6. september kl. 

9-12 i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 

København V. Vi afslutter med en let 

frokostanretning lidt før kl. 12.  Kommer du med bil 

skal du være opmærksom på, at der kun er 

begrænsede parkeringsmuligheder foran 

Boligselskabernes Hus og at disse er 

betalingspladser. Hvis du er forhindret i at deltage, 

skal afbud sendes til kje@bl.dk.  

MERE VIDEN 

 Som leder skal du løfte ledelsesopgaven med både 

at vidensdele og give god sparring i flere sammen-

hænge, fx i forhold til medarbejderne, bestyrelsen, 

samarbejdspartnere og beboerdemokrater. 

Vil du gerne på forhånd have inspiration og viden om 

nogle af dagens pointer, så læs denne artikel: 

Sådan bliver du mester i faglig sparring  

SPØRGSMÅL 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:  

Mikkel Jungshoved på tlf.: 3376 2028 // mju@bl.dk  

Netværksmøde Øst 
6. september 2018 kl. 9-12. 
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