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DIREKTØRGRUPPEN SOM LEDELSESTEAM 

Berlin, 28. juni, kl. 18-22.00
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Fokus

Forudsætningen for at ændre andre er, 
at man må ændre sig selv. “
Åkerstrøm
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Proces

Lynhistorier – læs spilleregler i kassen!    
 
- Lynhistorier handler ikke om at præstere og vinde.
- Lynhistorier handler om at deltage.
- Man deltager ved at fortælle og lytte.

18.30-19.30
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Høst

Refleksionsspørgsmål:
• Hvorfor er det vigtigt at dele?

• Hvad gør det ved jer?

• Hvorfor er det vigtigt at dele historier?
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Fokus

‘Not team, but teaming’

Ledelse er ikke noget, I er. 
– Det er noget, I producerer.

“
 ‘Ledelsesteamet Gentænkt’ side 45
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19.30-20.15

Hvis team er en samarbejdsform, hvilke styrker eller udfor-
dringer er der så i jeres samarbejde i direktørgruppen?
- Hvornår har I brug for at være et team?
- Hvornår er andre arbejdsformer nødvendige?

• Drøft refleksionskort 1 og 2.

Proces 

‘Ledelsesteamet 
Gentænkt’ side 71

2

KORT 2

Logik-trekanten
RÅDMANDS-LOGIK

–  Hver direktør har hver 

sin rådmand

ORGANISATIONS-LOGIK

hvor direktørgruppen er sam-

men om opgaver på tværs

DRIFTS-LOGIK

–      i egen magistrats 

afdeling

LOGIKKER I 

DIREKTØRGRUPPEN

Session 1  

KORT 1

1

Effektive teamarbejdsformer

‘Ledelsesteamet Gentænkt’ side 71

1

2



Høst
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Styrke eller udfordringer ved team som arbejdsform for 
direktørgruppen.

•  Hvad er de vigtigste styrker og udfordringer ved team-
samarbejde som samarbejdsform for direktørgruppen?  
-  Skriv jeres refleksioner og drøftelser her, så I har det til 

den fremadrettede proces.
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Fokus  

Hvad er de vigtigste fælles opgaver?
Teamarbejde brugt rigtigt og til de rigtige opgaver er 
uundværligt, men teamarbejde er også bekosteligt og in-
effektivt til mange ledelsesopgaver.

‘Ledelsesteam gentænkt’ side 77
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Proces

Prøv det – Prioriter jeres vigtigste fælles opgaver:
•  5 post-it til hver. Skriv hver især de 5 vigtigste fælles 

mål de næste 6 måneder. Målene skal være så kon-
krete som muligt – ét mål per post-it. 
– Det behøver ikke at være nye opgaver, men det skal 
være jeres vigtigste i fællesskab.

• Brug refleksionskort 3

• Tag en runde – sammenlign jeres svar.

•  Organiser – tag billede. 
- Hvordan er de ens? 
- Hvordan er de forskellige? 
- Hvorfor?

20.15-22.00

‘Ledelsesteamet 
Gentænkt’ side 76

KORT 3

Vigtigste fælles opgaver

‘Ledelsesteamet Gentænkt’ side 76

3



Høst
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Organiser jeres mål  
•  Organiser jeres mål og opgaver i prioriteret række-

følge eller i temaer. 

• Tag et billede, så I har det til det videre arbejde.
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I morgen

Hvad er det vigtigste at genbesøge i morgen?

•  Brug 2-3 minutter hver især på at notere i hæftet, hvad 
der er det vigtigste for jer at genbesøge i morgen – jeres 
vurdering lige nu!


