
Kære leder 
 
Hos FOA arbejder vi hele tiden med projekter, der skal være med til at gøre dit 
arbejde som leder i den offentlige sektor bedre og mere givende. 
 
Ny hjemmeside 
For at holde dig informeret om, hvad vi arbejder med, hvad der rører sig politisk 
indenfor dit område og for at kunne give dig nogle nyttige værktøjer, som du kan 
bruge i rollen som leder, har vi lavet en ny og revideret hjemmeside, som hedder FOA 
Leder. 
 
FOA Leder er dit eget forum på FOA.dk, hvor alle informationer er rettet direkte til dig 
som leder i den offentlige sektor. Ledelse er en faglig profession i sig selv, og derfor 
kan et sådan forum være et vigtigt værktøj i din hverdag. FOA Leder er et forum på 
tværs af sektorerne, idet lederfagligheden er supplerende og sideløbende med din 
professionsfaglighed og derfor fortjener lige så stor opmærksomhed. 
 
Nyheder 
På hjemmesiden kan du tilmelde dig nyhedsbrevet FOA Leder, så du direkte via mail 
får besked, når der er nye tiltag på siden. 
 
Under fanen Nyheder kan du følge med i de seneste leder-relevante nyheder fra 
forbundet, og FOA Leder info er siden, hvor forbundets konsulenter løbende 
informerer om spændende tiltag, idéer, forskning og arrangementer.  
 
Værktøjer 
På hjemmesiden kan du også læse om Lederuddannelser, og under fanen 
Værktøjskassen kan du finde idéer og inspiration til at løse nogle at de udfordringer, 
du står med til hverdag i rollen som leder. Ved at udvikle dine kompetencer bliver 
problemer til udfordringer, som kan løses. 
 
Desuden kommer der snart en siden om Lederens eget Arbejdsmiljø. Som leder er du 
vandt til at tage dig af dine medarbejderes trivsel, men det er lige så vigtigt, at du 
passer på dig selv. 
 
Undersøgelser 
Som leder står man ofte alene, og det kan være rart at høre, hvad andre gør og 
mener.  
 
Lederpanelet er en del af Medlemspulsen, hvor der løbende foretages undersøgelser 
blandt FOAs medlemmer. Under fanen Lederne mener kan du læse undersøgelserne 
og samtidig tilmelde dig Lederpanelet – vi er altid interesserede i at høre, hvad 
medlemmerne har at sige. 
 
Velfærd i hverdagen 
Denne fane på hjemmesiden er endnu ikke udbygget, og her har vi brug for ledernes 
hjælp. Velfærd skabes i praksis i hverdagen, der hvor du og dine medarbejdere møder 
borgerne. Vi håber, at vi i fremtiden kan være med til at formidle gode historier om 
idéer og inspirerende tiltag, som I arbejder med på din arbejdsplads, og som I har lyst 



til at dele med jeres lederkollegaer. Ved at dele erfaringer med andre opnår vi et 
bedre resultat til gavn for fællesskabet. 
 
Vi håber, at dette nye forum kan være til hjælp og inspiration.  
 
Du er altid velkommen til at henvende dig til hjemmesidens redaktør, Anne Hollbaum 
anho@foa.dk, med ønsker, idéer, ris og ros. 
 

 


