Velkommen til 3. NGO-Dag
TRIVSEL OG ARBEJDSMILJØ
Inspiration fra det private arbejdsliv
Positiv psykologi
Refleksion
Fei Chen,

Peter Berg,
CEO og partner hos Arkitema
Architects. ArktitemaArchitects er
et af Skandinaviens største
arkitektfirmaer, med 380 ansatte
fordelt på tre lande. Arktima
Architects har fokus på at
ansætte de bedste medarbejdere,
ved at sikre deres trivsel og
udvikling.

NETVÆRK I NGO-VERDEN
Erfaringer
Former og fordele
Kom selv i gang J

Viceprecident for New Business
R&D hos Haldor Topsøe. Fei er
en aktiv netværker i såvel formelle
som uformelle netværk. Fei er
endvidere bestyrelsesmedlem i
både nationale og internationale
organisationer.

Dialog og networking
Hvad tager jeg med hjem til min
organisation og til mig?

Pia Friberg Krejsager,
Direktør, FRONTSETTER

Året der gik
• To jubilæumshold J
• Seminar

''''''''''''NGO+Lederuddannelsen'
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– Strategi
– Personlig udvikling
– Kommunikation

• Uddannelser i NGO’er

Hold'10'
Diplomuddannelse'i'ledelse'
'
Ønsker'du'at:'
(
• Blive( den( bedste( udgave( af( dig,( som(
leder.(
• Skabe( strategiske( forandringer( i( din(
organisation.(
• Få( følgeskab( fra( medarbejdere( og( fri=
villige.(
• Udvide(dit(netværk.(
(
Organisationer( med( et( almennyttigt( sigte( har(
et( idealistisk( grundlag,( hvilket( giver( særlige(
udfordringer( i( forhold( til( medarbejderes( og(
interessenters( forventninger( til( ledelse( af( or=
ganisationen.((
(
Derfor( gik( en( bred( kreds( af( NGO'er( i( 2005(
sammen( for( at( etablere( en( skræddersyet( ud=
dannelse( for( NGO=ledere( med( det( formål( at(
sikre( en( yderligere( dygtiggørelse( af( NGO=
sektoren(i(Danmark.(
(
(

(
(
Siden( har( flere( end( 220( NGO=ledere( gennem=
ført(NGO=Lederuddannelsen.(
(
NGO=Lederuddannelsen( justeres( løbende( i(
samarbejde( med( styregruppen( ud( fra( erfarin=
ger,(evalueringer(og(NGO=verdenens(udvikling.((
(
Det( betyder,( at( uddannelsen( løbende( har( fået(
nye(fag.((Derfor(kan(uddannelsen(også(ses,(som(
et( efteruddannelsestilbud( til( alle,( der( allerede(
har(gået(på(uddannelsen.(
(
NGO=Lederuddannelsen( udbydes( til( særdeles(
gunstige( priser( =( der( kan( søges( om( Statens(
Voksenuddannelse.(
(
Vi(glæder(os(til(at(byde(hold(10(velkomne.(((
(
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Med(venlig(hilsen(
Styregruppen
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Styregruppen!består!af!repræsentanter!fra!Folkekirkens!
Nødhjælp,!Forbrugerrådet,!CARE,!Danish!Science!FactoB
ry,! Gigtforeningen,! Det! Danske! Spejderkorps,! Plastic!
Change!og!Frivilligcenter!Vesterbro!

(

Mikkel&Bohm,&direktør,&Dansk&
Naturvidenskabsformidling;!
“Jeg!føler,!at!jeg!er!blevet!
rusket!godt!og!grundigt!igen7
nem!som!leder!–!særligt!har!
360°!evalueringen!gjort!et!
stort!indtryk.!Og!så!er!det!
dejligt,!at!kurset!er!så!frit!
struktureret,!at!jeg!har!kunnet!
forholde!mig!teoretisk!og!
praktisk!til!lige!netop!mine!
udfordringer.!Som!direkte!
resultat!af!kurset!står!jeg!nu!
med!en!gennemarbejdet!
strategiplan!og!en!stærkt!
forbedret!organisationsstruk7
tur.!Men!det!allerbedste!er!
min!AL7gruppe,!hvor!vi!fortsat!
mødes!tit!og!har!et!kæmpe!
udbytte!af!hinanden.”(
'

Birgitte&Bang&Ingrisch,&&
Fredningsleder,&Danmarks&
Naturfredningsforening;&
”NGO7lederuddannelsen!
udfylder!et!stort!behov!for!
målrettet!lederudvikling!af!
ledere!i!almennyttige!organi7
sationer.!Vi!adskiller!os!fra!
både!det!private!erhvervsliv!
og!myndigheder!ved,!at!vi!
hverken!er!profitskabende!
eller!varetager!af!en!lovbun7
den!offentlig!opgave.!Vi!har!
derimod!vores!gode!SAG.!
Samtidig!er!der!samspillet!
med!de!frivillige!aktive,!som!
giver!særlige!udfordringer.!
Uddannelsen!har!givet!mig!
både!meget!konkrete!redska7
ber!til!at!navigere!i!dette!
spændingsfelt!af!ildsjæle!og!
fagnørder!samtidig!med,!at!
den!har!inspireret!mig!til!at!
arbejde!med!mere!personlige!
sider!af!min!lederrolle.”!
!
Rasmus&Kjeldahl,&Direktør,&
Børns&Vilkår;&
”Vi!har!med!NGO7uddannel7
sen!fået!en!unik!mulighed!for!
at!netværke!og!sætte!fokus!på!
ledelse!og!professionalisering!
af!NGO’er.”!
!
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– Projektledelse
– Forandringsledelse/konsulentuddannelse
((((((((((((((((((((((((((((((

• Coaching
• Samarbejde i organisationen
• Finansloven
– Outplacement
– Reorganisering og strategi

“

(

Bemærk,(at(prisen'
er'NGO+venlig,(og(
deltagergebyret(
betales(over(to(
finansår.(

(((((((((((((((((((((((((((((((((((((

!
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!
! Bemærk,!at!prisen!
er!NGO+venlig.!!
!
NGO-Projektlederuddannelsen
Hold 10

”NGO-Projektlederuddannelsen
har givet mig langt mere end
blot teorier og nyttige projektværktøjer, nemlig refleksion
over min egen rolle som projektleder – en sund rejse, som
alle bør give sig selv! Projektlederen skal kunne favne bredt
og have personlig gennemslagskraft, gåpåmod, kende sig
selv, egne mål og værdier for
at få alle involverede til at
arbejde sammen mod fælles
mål. Og det er ikke altid let.
Erfaringsudvekslingen og fokus
på personlig udvikling var guld
værd! Uddannelsen var en
inspirerende oplevelse og et
lærerigt afbræk fra en travl
hverdag.”
Mette Såby Bro,
Hjerteforeningen

!

Kære NGO-projektleder
Ønsker du at:
•
•
•
•
•

Blive den bedste udgave af dig
selv, som projektleder.
Have styr på projektlederens
værktøjskasse.
Stå i spidsen for et dreamteam.
Håndtere dine interne og eksterne interessenter.
Udvide dit netværk.

Som medarbejder i en organisation
med et almennyttigt sigte skal man,
som projektleder navigere i et varieret
politisk spændingsfelt – både indadtil i
organisationen og udadtil i relation til
de eksterne interessenter i ind- og
udland.
NGO-Projektlederuddannelsen henvender sig til projektledere og projektdeltagere.

Flere end 350 NGO’er har allerede
deltaget i NGO-Projektlederuddannelsen.
FRONTSETTER udbyder både NGOProjektlederuddannelsen og NGOLederuddannelsen. De to uddannelser
supplerer hinanden således, at NGOledere og NGO-projektledere får
samme tankemæssige udgangspunkt
for yderligere professionalisering af
deres NGO.
Forløbet udbydes til særdeles gunstige
priser - der kan søges Statens Voksenuddannelse.
Med venlig hilsen
Styregruppen!for NGO-uddannelserne
!

”Selv med mange års erfaring
som projektleder, har NGOprojektlederuddannelsen
virkelig givet mig nyt indblik
og forståelse for, hvorledes jeg
kan optimere mit arbejde og
strukturere
mine
projekter
fremadrettet.
Vekslingen
mellem teori og erfaringer,
både fra undervisere og kursusdeltagere har været et godt
miks, der har givet grobund til
konstruktiv sparring og etablering af netværk.”
Dieter Carstensen,
Red Barnet
”Jeg kom først og fremmest
for at få nogle gode projektværktøjer til at få bedre styring og overblik over mit
arbejde. Det har jeg fået, og
igennem opgaverne, hvor egne
projekter er i spil, bliver værktøjerne brugbare. Dertil er
kurset også en god mulighed
for at stoppe op, og med input
fra undervisningen og fra
andre deltagere, at kigge på
de mere personlige sider og
muligheder for udvikling.”
Stine Müller,
Tænk, Forbrugerrådet

”Uddannelsen gjorde mig bevidst om, hvor meget min
egen person er i spil, som
projektleder. Så regn ikke med
at du kan gemme dig bag dit
professionelle ydre! Projektledelse handler ikke bare om
nye værktøjer, men også om
værdier, handle- og tænkemønstre. Selv som forholdsvis garvet projektleder var der
nyt at hente for mig, og evner
og tilgange jeg allerede beherskede og blev mere bevidst
om. Og så mødte jeg en hel
utrolig bunke søde mennesker,
som jeg havde meget tilfælles
med.”
Harald Hartvig Jepsen, IMR

”

2016
• NGO-Lederuddannelse hold 11
• NGO-Projektlederuddannelse hold 11
• Andre uddannelser med merit:
– Strategisk ledelse, Frivilligcentere
– Diplomuddannelse i Diakoni og ledelse
– Lederuddannelse hos ATP

Bemærk, at prisen
er NGO-venlig, og
deltagergebyret
betales over to
finansår.

NGO-Lederuddannelsen
Hold 11
Diplomuddannelse i ledelse
Ønsker du at:
•
•
•
•

Siden har flere end 240 NGO-ledere gennemført NGO-Lederuddannelsen.

Blive den bedste udgave af dig, som
leder.
Skabe strategiske forandringer i din
organisation.
Få følgeskab fra medarbejdere og frivillige.
Udvide dit netværk.

Organisationer med et almennyttigt sigte har
et idealistisk grundlag, hvilket giver særlige
udfordringer i forhold til medarbejderes og
interessenters forventninger til ledelse af organisationen.
Derfor gik en bred kreds af NGO'er i 2005
sammen for at etablere en skræddersyet uddannelse for NGO-ledere med det formål at
sikre en yderligere dygtiggørelse af NGOsektoren i Danmark.

NGO-Lederuddannelsen justeres løbende i
samarbejde med styregruppen ud fra erfaringer, evalueringer og NGO-verdenens udvikling.
Det betyder, at uddannelsen løbende har fået
nye fag. Derfor kan uddannelsen også ses, som
et efteruddannelsestilbud til alle, der allerede
har gået på uddannelsen.
NGO-Lederuddannelsen udbydes til særdeles
gunstige priser - der kan søges om Statens
Voksenuddannelse.
Vi glæder os til at byde hold 11 velkomne.
Med venlig hilsen
Styregruppen
Styregruppen består af repræsentanter fra
Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrådet
TÆNK, Astra, CARE, Børns Vilkår, Mødrehjælpen, Dansk Ornitologisk Forening,
Gigtforeningen, Det Danske Spejderkorps,
Plastic Change og Mellemfolkeligt Samvirke

Mikkel Bohm, direktør, Astra;
“Jeg føler, at jeg er blevet
rusket godt og grundigt igennem som leder – særligt har
360° evalueringen gjort et
stort indtryk. Og så er det
dejligt, at kurset er så frit
struktureret, at jeg har kunnet
forholde mig teoretisk og
praktisk til lige netop mine
udfordringer. Som direkte
resultat af kurset står jeg nu
med en gennemarbejdet
strategiplan og en stærkt
forbedret organisationsstruktur. Men det allerbedste er
min AL-gruppe, hvor vi fortsat
mødes tit og har et kæmpe
udbytte af hinanden.”
Birgitte Bang Ingrisch,
Fredningsleder, Danmarks
Naturfredningsforening;
”NGO-lederuddannelsen
udfylder et stort behov for
målrettet lederudvikling af
ledere i almennyttige organisationer. Vi adskiller os fra
både det private erhvervsliv
og myndigheder ved, at vi
hverken er profitskabende
eller varetager af en lovbunden offentlig opgave. Vi har
derimod vores gode SAG.
Samtidig er der samspillet
med de frivillige aktive, som
giver særlige udfordringer.
Uddannelsen har givet mig
både meget konkrete redskaber til at navigere i dette
spændingsfelt af ildsjæle og
fagnørder samtidig med, at
den har inspireret mig til at
arbejde med mere personlige
sider af min lederrolle.”
Rasmus Kjeldahl, Direktør,
Børns Vilkår;
”Vi har med NGO-uddannelsen fået en unik mulighed for
at netværke og sætte fokus på
ledelse og professionalisering
af NGO’er.”

• Coaching
– Executive-, karriere- mm

• Samarbejde i organisationen
• Ny organisering
– samarbejde på tværs

• Outplacement

“
Bemærk, at prisen
er NGO-venlig.

NGO-Projektlederuddannelsen
Hold 11
Kære NGO-projektleder
Ønsker du at:
•
•
•
•
•

Blive den bedste udgave af dig
selv, som projektleder.
Have styr på projektlederens
værktøjskasse.
Stå i spidsen for et dreamteam.
Håndtere dine interne og eksterne interessenter.
Udvide dit netværk.

Som medarbejder i en organisation
med et almennyttigt sigte skal man,
som projektleder navigere i et varieret
politisk spændingsfelt – både indadtil i
organisationen og udadtil i relation til
de eksterne interessenter i ind- og
udland.
NGO-Projektlederuddannelsen henvender sig til projektledere og projektdeltagere.

Flere end 450 NGO’er har allerede
deltaget i NGO-Projektlederuddannelsen.
FRONTSETTER udbyder både NGOProjektlederuddannelsen og NGOLederuddannelsen. De to uddannelser
supplerer hinanden således, at NGOledere og NGO-projektledere får
samme tankemæssige udgangspunkt
for yderligere professionalisering af
deres NGO.
Forløbet udbydes til særdeles gunstige
priser - der kan søges Statens Voksenuddannelse.
Med venlig hilsen
Styregruppen for NGO-uddannelserne

”NGO-Projektlederuddannelsen
har givet mig langt mere end
blot teorier og nyttige projektværktøjer, nemlig refleksion
over min egen rolle som projektleder – en sund rejse, som
alle bør give sig selv! Projektlederen skal kunne favne bredt
og have personlig gennemslagskraft, gåpåmod, kende sig
selv, egne mål og værdier for
at få alle involverede til at
arbejde sammen mod fælles
mål. Og det er ikke altid let.
Erfaringsudvekslingen og fokus
på personlig udvikling var guld
værd! Uddannelsen var en
inspirerende oplevelse og et
lærerigt afbræk fra en travl
hverdag.”
Mette Såby Bro,
Hjerteforeningen

”Selv med mange års erfaring
som projektleder, har NGOprojektlederuddannelsen
virkelig givet mig nyt indblik
og forståelse for, hvorledes jeg
kan optimere mit arbejde og
strukturere
mine
projekter
fremadrettet.
Vekslingen
mellem teori og erfaringer,
både fra undervisere og kursusdeltagere har været et godt
miks, der har givet grobund til
konstruktiv sparring og etablering af netværk.”
Dieter Carstensen,
Red Barnet
”Jeg kom først og fremmest
for at få nogle gode projektværktøjer til at få bedre styring og overblik over mit
arbejde. Det har jeg fået, og
igennem opgaverne, hvor egne
projekter er i spil, bliver værktøjerne brugbare. Dertil er
kurset også en god mulighed
for at stoppe op, og med input
fra undervisningen og fra
andre deltagere, at kigge på
de mere personlige sider og
muligheder for udvikling.”
Stine Müller,
Tænk, Forbrugerrådet

”NGO-projektlederuddannelsen
har været utrolig lærerig.
Udover at blive introduceret til
en række brugbare værktøjer,
der har lettet mit arbejde som
projektleder, har jeg fået en
langt større forståelse for
rollen som projektleder, og
hvad det betyder i praksis.
Erfaringsudvekslingen
og
undervisningens fokus på både
teori og praksis skabte det helt
rette grundlag for læring og
nytænkning. Uddannelsen var
et inspirerende afbræk fra en
travl hverdag.”
Helle Bygholm, Gate 21

”

Læring 25 min.
Proces

De seks spørgsmål

• Stil jer 5-7 personer
sammen
• Svar hver især på de
vigtigste af de seks
spørgsmål
• Find én ting I vil fortælle
resten af forsamlingen
(skriv den ned)

1.
2.
3.
4.

Hvad gjorde indtryk?
Hvad provokerede mig?
Hvad begejstrede mig?
Hvad kan NGObranchen gør mere af?
5. Gode idéer til min
organisation
6. Èn ting jeg vil gøre?

Positiv psykologi
1.
2.
3.
4.

Hvad taler vi om?
Hvad siger forskningen?
Relation til biologien og psykologien
Hvad kan min organisation og jeg bruge det til?

Positiv psykologi
• To grudlæggere
– Martin Seigelman
• Positive følelser, engagement og meningsfuldhed
giver autentisk lykke
• Psykologi kan øge præstationer og lykke – og er
ikke kun for ”syge”

– Mihaly Csikszentmihaly (Flowteori)
•

sent me highly J

• Bygger på Maslows motivationsteori

Hvorfor er trivsel vigtigt?
1. Mennesker, der trives er mindre udsat for
stress
2. Vi lever længere – og sundere
3. Vi er gladere og smitter andre
4. Organisationen er mere effektiv – og
dermed mere værdiskabende
5. Fordi vi kun har ét liv – brug det godt J

PERMA, Seligmans trivselsteori
Positive
følelser

Succes og mestring

Udvide – og
opbygge

Engagement

At præstere

Flow

Trivsel
Mening
Overensstemmelse
med egne værdier

Relationer
Social problemløser

PERMA, Seligmans trivselsteori
Positive
følelser

Succes og mestring

Udvide – og
opbygge

Engagement

At præstere

Flow

Trivsel
Mening
Overensstemmelse
med egne værdier

Relationer
Social problemløser

Hav fokus på den bevidste aktivitet J
Lykke

Grundlykke 50%
Livsomstændigheder
10%
Bevidst aktivitet 40%

Positiv psykologi i ledelse, Pia Lindkvist Knærkegaard og Hanne Blomstrøm, 2015

”Sådan bliver du lykkelig”
Sonja Lyubomirsky, 2007
1. Der er forskel på, hvad vi tror og hvad,
der i virkeligheden gør os lykkelige
Andres forventninger / mine drømme

2. Vi er født med en genetisk grundlykke,
50%
3. Livsomstændigheder og oplevelser, 10%
4. Den enkeltes eget bevidste aktivitet, 40%

At ville sig selv
’At ville sig selv kan ikke gradbøjes. Hvis
man kun delvis vil sig selv, er man
svækket: de svage sider vil jeg ikke
kendes ved, dem må hverken jeg eller
andre se. Så kan man bruge livet på at
fortrænge den man er, og derved bliver
man aldrig sig selv.’
Kirstine Andersen: At træde i karakter som leder. Ledelse i dag.

www.kirstineandersen.dk

Surstråler og solstråler
Hvem vil du være?
Surstråler:
- Negative spejlneuroner
- Stjæler energi
- Påvirker blodtryk

Solstråler:
- Positive spejlneuroner
- Giver energi
- Påvirker blodtryk

Termometer -10 til +10

Del med sidemanden
• I hvilke situationer surstråler jeg?
– Er det bestemte situationer?
– Med bestemte mennesker?
– Hvad får jeg ud af det?

• I hvilke situationer er jeg en solstråle?
– Er det bestemte situationer?
– Med bestemte mennesker?
– Hvad får jeg ud af det?

Mental robusthed handler om at træne nye
nervebaner – at træne vores måde at tænker på
Positive
følelser
Tænkning
og
problemløs
-ning

Styrker

Relationer
Mental
robusthed

Tankefælder:
1. Forhastede slutninger
2. Tunnelsyn
3. Forstørre/minimere
4. Personalisering
5. Ekstrenalisering
6. Tankelæsning
7. Følelesesresonering

Selvregule
-ring
Hertz, 2013

Hvordan?
1. Brug tid på familie og venner
2. Udvis taknemmelighed (øvelse; skriv hver
dag hvad du er taknemmelig for)
3. Vær hjælpsom (øvelse; vær venlig 5 gange
om dagen)
4. Tænker optimistisk på fremtiden
5. Dyrker regelmæssig motion
6. Har livslange mål og ambitioner (livsmission)
7. Forsøger at leve i nuet, og nyder livets gaver
8. Håndterer kriser
Sonja Lyubomirsky, 2007

Ikke vigtigt

Vigtigt

Cooping-strategier
Lære at leve
med

Pyt

Kan vi ikke gøre
noget ved!

Vigtigt at
handle på

Småting vi
ordner

Kan vi gøre
noget ved!

Kirstine Andersen, Kierkegaard og ledelse

Indflydelses- og bekymringscirklen

Interesse/bekymring
Her kan jeg have meninger

Indflydelse
Her kan jeg handle

Stephen R. Covey, 7 gode vaner

PERMA, Seligmans trivselsteori
Positive
følelser

Succes og mestring

Udvide – og
opbygge

Engagement

At præstere

Flow

Trivsel
Mening
Overensstemmelse
med egne værdier

Relationer
Social problemløser

Gallup 2012
142 lande deltager, gens. for engageret er 13%
Q2, Danmark
80
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40
Q2, Danmark

30
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0
Direkte
uengageret 10%

Engageret 21%

Ikke engageret 69

Hvad giver bedst motivation?
Set med 1.000 danske lederes øjne
Motivationsmetoder
57
49

9

Frihed og ansvar i
arbejdsopgaverne 57%

Lederne udviser
begejstring 49%

Lønstigning eller
belønning af den enkelte
eller en gruppe 9%

Ledelse i dag, 2014, 1

Flow – Mihaly Csikszentmihalyi
Flow udløser dopamin

Flow – Mihaly Csikszentmihalyi

Betingelser for Flow
1. Klare, konkrete, meningsfyldte og realistiske
mål
2. Løbende, konstruktiv og relevant feedback
3. Balance mellem færdigheder og
udfordringer
4. Ro – mulighed for at arbejde uden
afbrydelser
5. Forståelige og præcise regler for arbejdet
(kende mandatet)

Situationsbestemt ledelse

Skill/Will matrix
Vil
Behov for
instruktion
og retning

Kan
ikke

Klar til
delegering

Kan
Opmærksom
Personlig
kontakt

Behov for
støtte og
motivation

Vil ikke

Max Landsberg, Unpluged

Typisk adfærd
Vil
Fuld fart
Inspirerer
Deler

Prøver
Søger
hjælp

Kan
ikke

Undgår
Skubber
væk
Glemmer

Vælger
andet
Negligerer
Udsætter

Vil ikke

Kan

PERMA, Seligmans trivselsteori
Positive
følelser

Succes og mestring

Udvide – og
opbygge

Engagement

At præstere

Flow

Trivsel
Mening
Overensstemmelse
med egne værdier

Relationer
Social problemløser

Andre mennesker J
1. Positive sociale relationer er afgørende for
vores trivsel
2. Oplevelser er bedre sammen med andre
3. Vi har brug for gode og fortrolige kollegaer
på arbejdet
1. Mennesker der har en god ven på arbejdet er
50% mere tilfreds med deres arbejde – og mere
engageret

4. Blodtrykket er lavere hos dem med gode
venner på arbejdet – og de lever længere
5. Vær derfor en Solstråle

Relationer – hvorfor er de vigtige?
Neocortex
Kognitive hjerne – Tanker - Enig/uenig
Limbiske system
Emotionelle hjerne – Følelser - Lide/ikke lide
Krybdyr
Reptile hjerne – Drifter - Frygt/sikkerhed

- Mennesket er et flokdyr
- Det skaber angst ikke at
være en del af flokken

Stress – ingen kontakt mellem den emotionelle og kognitive hjerne
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Viktor Frankl (1985)
• Menneskets vigtigste drivkraft og
motivation er søgen efter mening
med livet
• Værdier og mening er en primær
drivkraft
• ”Det er de færreste, der er villige til
at dø for deres forsvarsmekanismer
– men mennesket er parat til at dø
for sine idealer og værdier”

At udholde spændinger er
mental sundhed – det er vejen
til at søge efter mening

Den græske firkant
”Den vestlige kulturs normative forankringspunkter”
Det retfærdige

Det gode
Ansvarlighed,
empati, dannelse
(holdninger og
indstillinger)

Det sande
”Videnspolitik”,
normativt ”livsstil”,
formidling

Anerkendelse,
humanistisk
dannelse, ret og pligt,
”licens til kritik”

Friheden
Kapaciteten til
konfrontation ved
at integrere, vide
hvad vi har
indflydelse på, og
hvad vi ikke har
indflydelse på

Det skønne
Sandhedens
emballage, ”ægte
kunst” er
normativt,

Ole Fogh Kirkeby, Det nye lederskab
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Styrkebaseret ledelse
• Styrker er vores psykologiske DNA
• GRIT: standhaftighed, vedholdenhed og passion
for langsigtet mål
• Vi bliver dygtige, fordi vi bruger tid på at træne
• En styrke = Talent x Investering
• SIGN-model: Success, Instinct, Growth, Need
• Free-metoden: Focus, Release, Educate, Expand
• Toppræstationsmønstre
• Vi får energi af at bruge vores styrker

VIA (Value i Action):
24 styrker inddelt i 6 dyder
fundet i alle religioner samt de vigtigste litterære værker, Seligman

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Visdom og viden
Mod og tapperhed
Medmenneskelighed og kærlighed
Retfærdighed
Selvbeherskelse
Transcendens
Find dine egne på www.gnisten.com/styrketest

Vejen til at lykkes J

Facilitering – frit efter De Bonos hatte J, 25 min.
Proces
1. Stil jer i grupper af 5-7
personer
2. Brug 4 min. på hver
hat – Short, sweet and
to the point

Hatte
• Følelser du har for positiv
psykologi
• Ulemper og de negative
sider ved positiv psykologi

3. Start med rød, så sort,
gul og grøn

• Fordele, optimisme,
muligheder og de positive
sider ved positiv psykologi

4. Vælg ét godt råd til
resten af salen (skriv
det ned)

• Nye idéer og muligheder,
utraditionelle indfald og
provokationer

Del jer i rummet efter interesse
• Ledelse eller
temaopdelt
- Kun NGO?
- Facilitator?
- VL?

• Hvordan
kunne det
ellers være?

Faciliteret
m/betaling

Selvorganisering
Gratis

Andet

Selvorganisering
m/betaling

• For alle eller
temaopdelt
- Ledelse
- Projektledelse
- Fundraising
- mm

•For alle eller
temaopdelt
- Ledelse
- Projektledelse
- Fundraising
- mm

Vælg en ordstyrer
• Der sikrer at I følger dagsordenen
• Sørger for at I holder tiden
• Konkluderer løbende

Dagsorden
Afklar i gruppen følgende:
• Formål, behov og forventninger
– Tag en runde
– Del jer op i temaer/interesser, hvis det giver
mening

• Konkluder
• Skriv jeres navne, organisationer, titler,
mailadresser, telefonnr. op i de netværk I
kommer frem til
• Vælg en kontaktperson, som tager sig af
den videre proces

Kontaktoplysninger
Netværkstype:_________________
Navn

Organisation

Titel

Mailadresse

Telefon

Det selvorganiserende netværk

Djøf, Netværkskompas

Bud på en dagsorden

Djøf, Netværkskompas

Tak for i dag
På gensyn i 2017
Hvis du har en god idé til et tema, så kontakt:
Pia Friberg Krejsager, pia@frontsetter.dk,
mobil 2920 744. Se mere på
www.frontsetter.dk

