
Velkommen til
”Ledelse Ud Af Boksen”



”Ledelse Ud Af Boksen” er…

Det er her jeg synes det 
gode arbejdsmiljø ligger: 
her er der lydhørhed og 

dialoger på tværs fremfor 
monologer ”oppefra”

Det er her vi kan gå 
borgeren i møde og finde 
løsninger til de borgere, 
der ikke passer ind i de 
tilbud vi har ”i boksen” 

Boksen er vores base, 
hvorfra vi arbejder, men 
vi har også mulighed for 
at lege, lede og vise vej 
mod nye måder at gøre 

tingene på



Formål med tiltaget

• At l får muligheden for at få bevidstgjort og styrket jeres 
ledelsespraksis og -stil ind i Selvværd og Sammenhæng.

• At vi får styrket vores fælles sprog, ledelsespraksis og 
samarbejde på ledelsesniveau for at skabe endnu mere 
sammenhæng.



Rammesætning

• Navigering og positionering ud fra den 

tredobbelt bundlinje: borgerperspektiv, 

organisation og økonomi

• Oversættelse af tilgangen 1-2-3 i 

ledelsespraksiserne, herunder fokus på, 

hvordan vi arbejder med indsigter i hverdagen

• Samarbejde på tværs og brug af ledernetværk





Fra indsigt til handling

 Forløb over et år  
 Kickstartes med fællesmøde
 Udlevering af ”Ledelse Ud Af Boksen” 

til hjemmearbejde
 Etablering af netværksrgupper
 Indkaldes hver anden måned til Fælles 

mødes
 Årsafslutning i december – opsamling; 

læringer, a-ha oplevelser, vejen videre



Brev fra ledelsen

Designlederbogen

Casehæfte til 
ledelsesgrundlaget

Ledelese på tværs

Resultater  fra medarbejder måling



Bog til løbende refleksioner

Skriveredskaber



FM

7.1.

Maj/
juni

6.5.

Marts/
april

4.3.

Januar/
februar

Septem
-ber/

oktober

26.8.

Påbegynde arbejdet 
med materialet i boksen 
Muligt netværksmøde

1. møde: Introducerer 
boksen, værktøjerne 

og arbejdet mellem de 
fælles møder

Individuelt arbejde & 
Netværksmøder

Fællesmøder

Arbejdet med Ledelse Ud Af Boksen

Arbejde med materialet i boksen
Arbejde med egne ledelsesmæssige udfordringer

Reflektere over egen læring
Sparring med ledernetværket

Sparring med ledere og konsulenter
…

9.12.

Opsamling på læring og refleksioner 
Sparring på tværs 

Støtte og sparing til tiltag og eget arbejde



Aktionslæring handler om at skabe
læring på baggrund af handlinger og
handlinger på baggrund af læring.

Aktionslæring er en arbejdsform, som binder teori og praksis
samt opgaveløsning og organisatorisk udvikling sammen
gennem:
Handling, læring, videndeling, refleksive processer og
evaluering



Systematik i 
læring
og refleksion



Aktionslæring i 6 trin

Det nationale og 
lokale politiske 

system sætter de 
ydre rammer

for den strategiske 
intention.

Selvværd og 
sammenhæng

Skal sikre at den 
strategiske 

intention er tæt 
koblet til aktionerne 
– hvad har vi brug 
for at lære, for at 
kunne leve op til 

intentionen? Hvor 
mange ressourcer 

vil vi bruge?

Proces udvælges 
enten som gruppe 
eller som individer

Alle i 
læringsgruppen 
giver hinanden 

systematisk støtte 
og udfordrer på en 

kvalificerende måde

Konkret afprøvning 
af nye handlinger, 
der understøtter 

intentionen 

Systematisk 
refleksion og 
evaluering af 
praksislæring



Aktionslæring for ledere trin 3-6



Aktionslæringens fase-spørgsmål
Del-fase i aktionslæring Formuleret som spørgsmål

Formulering af udfordring Hvordan kan man forstå problemet? Findes der 
andre udlægninger af denne fortælling? Hvad 
bekræfter, nuancerer eller udfordrer vores 
antagelser om problemet?

Planlægning Hvad skal vi afprøve? Hvilke gode erfaringer kan 
vi tage afsæt i?

Aktion Hvordan skal vi samarbejde? Hvilke barrierer skal 
vi have fjernet eller mindsket? Hvad skal vi have 
hjælp til?

Observation Hvad kigger vi efter undervejs og hvordan? 
Hvordan hjælper vi hinanden med at få øje på 
stjernestunder?

Refleksion Hvad tænker vi om det, vi har afprøvet?

Ny aktion? Hvordan kan vi bruge vores erkendelser i nye 
aktioner? Hvordan holder vi processen på 
sporet?



Prøvehandling

Hvad kendetegner den ledelsesmæssige udfordring, jeg gerne vil 
arbejde med? (Hvad er baseline?)

Hvilken betydning vil det have for min eller vores ledelse ind i 
selvværd og sammenhæng, hvis den udfordring kan 
knækkes/mindskes? (Hvad er succeskriteriet/værdiskabelsen?)

Hvordan kan vi se/mærke/høre at udfordringen er 
knækket/mindre udfordrende? (Hvilke indikatorer måler vi på?)

Hvordan vil jeg undersøge om udfordringen er knækket/mindre 
udfordrende? (Hvilke metoder/informanter skal jeg bruge)

Hvad er tidsperspektivet for første refleksionsmøde på 
prøvehandlingen?



Evalueringsspørgsmål  
prøvehandlingsperiode 

Før prøvehandling Efter prøvehandling Hvad er forskellen?

Hvad tænker jeg/vi om 
udfordringen nu?

Hvad tænker jeg/vi om 
udfordringen efter
prøvehandlingen?

Hvad gør jeg/vi med 
udfordringen nu?

Hvad gør jeg/vi med 
udfordringen efter 
prøvehandlingen?

Stjernestunder?

På en skala fra 1-5 hvor meget 
udfordrer problemet 
ledelsesarbejdet ind i selvværd 
og sammenhæng?

 1-2-3-4-5 

På en skala fra 1-5 hvor meget
understøtter prøvehandlingen
ledelsesarbejdet ind i selvværd 
og sammenhæng?

 1-2-3-4-5 



Refleksionsmøde

• RefleksionsRunde. En person eller et team fremlægger sin prøvehandling 
og svarene på evalueringsspørgsmålene. En anden person/team lytter og 
spørger efterfølgende ind til det fremlagte.

• Mønsteranalyse af input i fællesskab – hvad har vi lært og hvordan kan vi 
bruge vores erkendelser i nye aktioner?

• Beslutning om næste læringsloop – hvad skal nu prøves af/undersøges? 
Hvad kigger vi efter undervejs og hvordan? Hvordan hjælper vi hinanden 
med at få øje på stjernestunder? (der udfyldes igen de nævnte skabeloner) 
Hvordan skal vi samarbejde? Hvilke barrierer skal vi have fjernet eller 
mindsket? Hvad skal vi have hjælp til?

• Hvad er tidsperspektivet til næste refleksionsmøde?



Refleksionsmødet – sådan kan vi undersøge 
læringen


