
 

STYRK BESTYRELSESARBEJDET –  
VÆR EN GOD SPARRINGSPARTNER 
”Har du lige 2 minutter?” eller ”Hvordan gik det?”- 

hvad er dit umiddelbare svar og hvilken type samtale 

er det egentlig at vi ønsker at have?  

På vores næste netværksmøde er der fokus på, 

hvordan du kan styrke dialogen ved at kvalificere 

den sparring og feedback som I giver hinanden i 

bestyrelsesarbejdet.  

Vi glæder os til at se dig. 

PROGRAM 

… Ind ad døren – kaffe, vand og netværk 

Kl. 16.30: Velkommen inkl. ”speed-talking” 
 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? 

 Forbered gerne et par stikord. 

Kl. 16.45: Vælg den ”rigtige” samtaleform 
 – gode råd, feedback, coaching, sparring.  

Kl. 17.00: Tjekliste, tips og tricks til at give god 
sparring og/eller feedback 

Kl. 18:00: Let anretning – netværk 

Kl. 18.30: Samtaler m. feedback  
Hvilken rolle byder du ind med i samtalen?  
Vil du have sparring, styre samtalen eller 
træne at give feedback … 

Kl. 19.30: Tak for i dag  
… og netværk på vej ud ad døren … 

PRAKTSKE OPLYSNINGER 

Arrangementet afholdes torsdag den 30. august kl. 

16.30-19.30 hos BL, Saralyst Allé 55, 8270 Højbjerg. 

Husk, at det er ”rundt om” det officielle program fra 

kl. 16.30-19.30, at du kan styrke dit netværk. Så kom 

lidt før og blive lidt længere.  

MERE VIDEN  

Som formand skal du løfte ledelsesopgaven med at 

give sparring og konstruktiv feedback i flere 

sammenhænge, fx både i forhold til direktør, 

bestyrelseskollegaer, samarbejdspartnere og 

beboerdemokraterne.  

Vil du gerne allerede nu have inspiration og viden 

om nogle af dagens pointer? Så læs fx disse artikler: 

Sådan bliver du mester i faglig sparring 

100 ideer til feedback  

– udvælg evt. det, som du synes er de 5 bedste råd.  

NB: frivillig læsning og forberedelse! 

SPØRGSMÅL 

Har du spørgsmål, kan du kontakte:  

Nana Juul på tlf.: 3376 2062 // e-mail: nju@bl.dk 

NETVÆRKSMØDE, VEST 
30. august 2018  

https://www.lederweb.dk/dig-selv/lederrollen/artikel/165222/faglig-sparring
https://www.lederweb.dk/strategi/kommunikation/artikel/80305/100-ideer-til-feedback
mailto:nju@bl.dk

