Gladsaxe Lederakademi – ledelse til tiden
Lederakademiet er for dig, der ønsker viden, flere redskaber, nye perspektiver og gerne vil inspireres af
kompetente oplægsholdere og topmotiverede kollegaer fra idrætten, kulturen og spejderne i Gladsaxe.
Lederakademiet kan både være for dig, der allerede har lederopgaver og for dig, der overvejer at påtage
dig lederopgaver. Undervejs skal vi bl.a. arbejde med projektledelse. Så overvej allerede nu en projektidé,
du vil arbejde med. Den skal være foreningsrelateret.
Akademiet er sponsoreret af Gladsaxe Kommune og er udformet i et samarbejde mellem idrætten,
kulturen og spejderne i Gladsaxe, hvorfor akademiet har et helt særligt tværfagligt perspektiv.

PROGRAM
Fredag den 21. september 2018
Kl. 17.30 – 18.00
Velkommen til Gladsaxe Lederakademi
v/ de 3 paraplyer: Kulturen, Idrætten & Samrådet.
Kl. 18.00 – 18.45
Aftensmad
Kl. 18.45 – 19.10
Deltagere fra Gladsaxe Lederakademi 2016/17 deler ud af deres erfaringer

Kl. 19.10 – 20.40
Mit syn på ledelse – ledelsesstil & ledelsesprincipper v/Morten Hjorth Hansen,
filialdirektør i Nordeas Søborg afdeling

Kl. 20.40 – 21.30
Introduktion til programmet for Gladsaxe Lederakademi, deltagere & lederrollen
v/indehaver af Sporthouse, Henning Hansen.

Lørdag den 22. september 2018
Kl. 09.00-12.00
En status på, hvordan det ser ud i foreningsdanmark, hvad er tendenserne,
hvad er udfordringerne, hvilke ting skal vi være opmærksomme på? v/Peter
Forsberg, IDAN.

Kl. 12.00 - 13.00
Frokost.

Kl. 13.00- 16.00
Hvilken type er du; Som leder, Som menneske? – Introduktion til Insights
v/indehaver af Sporthouse, Henning Hansen.

Kl. 16.00-16.30
Afrunding.

Mandag den 1. oktober 2018
Kl. 18.00- 21.00
Forandringsledelse – ledelse i forandringstider v/Jesper Oehlenschläger,
partner i konsulenthuset 2beGREAT og ekstern lektor på erhvervsakademi
Sjælland.

Tirsdag den 23. oktober 2018
Kl. 18.00 – 21.00
Ledelse af frivillige – inspiration fra en frivillig topleder
v/ Esben Danielsen, Direktør i Lokale og Anlægsfonden, tidl. chef for Orange
Innovation på Roskilde Festival.

Mandag den 5. november 2018
Kl. 18.00 – 18.45
Kommunen i foreningslivet - Gladsaxe Kommunes frivillige – politikker &
strukturer v/Vicedirektør, Børne- og kulturforvaltningen, Gladsaxe Kommune,
Ingelise Damm

Kl. 19.00 – 21.00
Foreningslivet i kommunen – Bestyrelsens og lederens ansvar i frivillige
foreninger v/ Seniorkonsulent, national organisations- og ledelsesudvikling, DUF,
Frederik Fredslund-Andersen

Onsdag den 21. november 2018
Kl. 18.00 – 21.00
Motivation gennem anerkendende ledelse v/HR Chef, ATEA Danmark, Annette
Otto.

Torsdag den 6. december 2018
Kl. 18.00 – 21.00
Kom igennem med dit budskab – præsentationsteknik
v/ Master i retorik & formidling Mariann Bach Nielsen, 2-vejs kommunikation.

Fredag den 11. januar - Lørdag den 12. januar, 2019
I løbet af de to dage arbejder vi med at opbygge projektledelseskompetencer, med
udgangspunkt i et konkret projekt den enkelte deltager udvikler – og brænder for at
implementere.
Alle modulerne faciliteres af: Projektportefølgechef, Topdanmark, Mads Hjortkjær &
indehaver af Sporthouse, Henning Hansen

Fredag den 11. januar, 2019
Kl. 18.30 – 21.30
Din fremtid som leder – dit fingeraftryk på foreningen
Projektudvikling

Lørdag den 12. januar, 2019
Kl. 9.00 – 11.30
Optimer din ide
Pitch din ide, så andre bliver tændt
Fra god til great, gennem andre
Kl. 11.30 – 12.30
Projektledelse – fra ide til virkelighed
Kl. 12.30 – 13.30
Frokost og en lille opgave
Kl. 13.30 – 14.45
Projektledelse – fra ide til virkelighed (fortsat)
Kl. 14.45 – 16.00
Afrunding på projektledelse
Kl. 16.00 – 16.15
Evaluering

Mandag den 21. januar 2019
Kl. 18.00 – 21.00
Konflikthåndtering, hvordan forebygger jeg konflikter?, hvordan håndterer jeg
dem? v/Denne Ahm, EvocaZion.

Februar 2019
Udlevering af diplomer beståede. Mere info følger.

Praktisk information
Modulerne finder sted på Gladsaxe Kommunes kursusejendom: Højgård, Bagsværd Hovedgade 274, 2880
Bagsværd.
Lederakademiet koster 2.000 kroner pr. deltager (der kan ikke søges kommunalt tilskud).
prisen dækker undervisning, deltagermaterialer og forplejning
det kræver minimum 90 % fremmøde at bestå Lederakademiet og de to fredag/lørdage
forventes det, at du deltager i fuldt omfang. Fremmøde på minimum 90 % udløser et diplom til
dig samt en refusion på 1.000 kroner af deltagergebyret.
Der optages maksimalt 18 deltagere på Lederakademiet.
Ansøgning sendes til via e-mail til fig@gladsaxe.dk senest onsdag den 15. august 2018 med oplysninger om:
navn, adresse, forening, alder, e-mail, telefon nr., frivillig funktion samt professionelt virke/studie, samt
bankoplysninger til brug ved evt. returnering af ½ deltagergebyr. Du vil modtage endelig besked senest
mandag den 20. august 2018.

Nogle af de afsluttende kommentarer fra deltagerne:
Har fået bedre kendskab til hvad jeg selv kan og har fået nogle gode værktøjer til fremtidens
brug.
Mere motiveret.
Mere selvtillid og viden at trække på.
Fået mere selvindsigt i mine kompetencer som foreningsleder.
Har fået lyst til at tage mere ansvar i foreningen.
Motivation af frivillige, kom igennem med dit budskab, præsentationsteknik.
Mere selvbevidsthed.
Blevet mere bevist om forskellige former og muligheder, hvad andre gør og hvordan man kan
gøre det.
På den korte bane har det styrket mit netværk. Jeg har aldrig kendt folk fra så mange forskellige
foreninger som nu.
Meget inspirerende at møde andre med forskellige baggrund.

Akademiet er blevet til i et samarbejde mellem Foreningernes Idrætsråd Gladsaxe, BUS i Gladsaxe,
Kulturen i Gladsaxe og Gladsaxe Kommune. Tag det første skridt til at blive en endnu bedre leder, og få et
personligt uddannelsesforløb som kommende, eller nuværende foreningsleder i en lokal forening i
Gladsaxe.
Du kan få yderligere oplysninger hos:
Repr. for FIG:
Per Seier,
 39576205, mobil  53 34 06 09
Repr. for BUS Gladsaxe: Nina Hanberg  39565533
Repr. for Kulturen:
Edel Trolle
 39671371

@: fig@gladsaxe.dk
@: nina@gladspejd.dk
@: trolle@post.tele.dk

