
Velfærdsledelsesværktøj 2 

Refleksion over dit eget lederskab 

Ledere på de borgernære områder oplever ofte, at de står i et krydspres. De er tæt på 

hverdagens praktiske og faglige udfordringer, og de er bindeleddet mellem op til flere        

ledelseslag over dem selv og de mange medarbejdere, der refererer direkte til dem.   

Mange ledere oplever fra tid til anden, at de presses så meget, at de mister den styring, 

som de selv ønsker og skal have.  

Dette værktøj er en hjælp til at fastholde dit eget lederskab med ret og pligt til at         

prioritere, sætte retning og stille krav til både dine medarbejdere og de ledere, som du 

selv referer til. Værktøjet kan bruges til at sikre dit fokuserede lederskab. 

Formål 

Formålet er, at lederen 

tager sit eget lederskab 

seriøst ved at afsætte tid  

til at skabe sit eget   

overblik og til at lave sine 

egne prioriteringer.  

Formålet er også, at    

lederen får  fokus           

på afgørende indsatser         

i  f o rho ld  t i l  s in             

egen lederudvikling og         

lederrolle — og at dette 

kan formidles videre til     

vedkommendes egen 

nærmeste leder. 

Indhold 
 

Dette værktøj indeholder 

instrukser og inspiration 

til 4 trin, du som  leder 

kan lægge i din kalender, 

hvor det passer bedst i 

forhold til din arbejds-

byrde: 

Trin 1:  

Indsamle  informationer 
 

Trin 2:  

Udfyld overbliksskemaet 
 

Trin 3:  

Refleksioner over eget    

lederskab 

Trin 4: 

Lederudviklingssamtale 

Udbytte 

Lederen får skabt et overblik 

”sort på hvidt”, som hun/ 

han kan vende tilbage til og 

udvikle, når virkeligheden 

løbende ændrer sig, når der 

skal tages beslutninger i 

hverdagen og ved særlige 

lejligheder.  

Samtidig kan værktøjet   

bruges til at forberede en     

kvalificeret lederudviklings-

samtale (LUS), hvor der kan 

afstemmes forventninger på 

et velovervejet grundlag. 

”Det er rigtig godt, at 

sætte tid af til selv at 
sætte scenen for sit 

lederskab. Det er en 
måde at anerkende og 

sætte ord på sin egen 
ekspertise” 

Refleksioner over eget lederskab  

Sikrer oplevelsen af mening i   

arbejdet. 

Styrker troen på egen indflydelse 

og ekspertise. 

Skaber klarhed og retning, som 

formidles direkte videre til    

medarbejderne. 



 

Trin 1:  Indsamle informationer 

Tidsramme og indhold:  

Tidsrammen afhænger af, hvor godt orienteret du allerede er.  

Du skal samle informationer om de projekter, der kører eller snart skal køre i din               

organisation, som du og evt. dine medarbejdere skal være en del af.  

Derudover skal du samle information om relevant kompetenceudvikling for dig som leder. 

Trin 2:  Udfyld overbliksskemaet 

Tidsramme:  

Afsæt 2 x 1 time i løbet af et par uger. Alternativt kan du afsætte 1½-2 timer en enkelt 

dag. 

Her nedenfor kan du se et par eksempler på, hvad indholdet kan bestå af: 

Indsatser: 
(Projekter,         

uddannelser mv.) 

Hvad vil jeg 
have ud af det? 

Hvor højt      
prioriterer jeg 
det? 

Hvordan   
hænger det 
sammen?  

Eksempel:  

Rehabiliterings-
projekt, der kører på 

alle områder i    
”Pleje & Omsorg” i           
kommunen. 

Vi prioriterer unød-

vendige opgaver fra, 
så der bliver mere tid 

til de opgaver, som 
giver tilfredshed og 
arbejdsglæde. 

Borgerne får bedre 
service. 

Allerhøjst af alle   

projekter og på linje 
med hverdagens 

drift. 

Det hænger sammen 

med mit mål om at 
nedbringe          

medarbejder-
omsætningen. 

Eksempel:  

Diplom-
lederuddannelse. 

Jeg får et større    

teoretisk overblik, 
flere redskaber samt 

et større netværk. 

Lige under daglig 

drift og rehabilite-
ringsprojektet. 

Nogle elementer er 

mere relevante end 
andre. Det er rigtig 

svært at få tid til. 

Eksempel: 

Jeg mangler lige nu 
kurser eller vejled-

ning i planlægning og 
brug af it-værktøjer. 

Jeg skal blive hurtig 

og effektiv i mine  
egne rutiner, så jeg 

undgår spildtid. 

På linje med diplom-

lederuddannelsen. 
Jeg skal inden for de 

næste 3 måneder  
have booket en    
kursusdag. 

Det kan spare en 

masse tid i alle     
indsatser hver dag. 

Jeg burde prioritere 
det endnu højere. 



Indsatser: 
(Projekter,          

uddannelser mv.) 

Hvad vil jeg  

have ud af det? 

Hvor højt     

prioriterer jeg 
det? 

Hvordan    

hænger det 
sammen?  

    

    

    

    



Trin 3:  Refleksioner over eget            

    lederskab 

Tidsramme og indhold:  

Tidsrammen afhænger selvfølgelig af, hvordan det kan passe ind i dine andre    

opgaver — men det er vigtigt, at du reflekterer over, hvilken aktuel situation du 

står i, og hvor du ønsker at bevæge dig hen i fremtiden som leder. 

 

Har jeg for meget, jeg skal have fokus 

på? 

Hvis ja, hvad kan jeg prioritere 

eller undlade? 

 

Har øvelsen vist mig, at der er overlap 

i det, jeg vil have ud af ”indsatserne”? 

Hvis ja, hvor kan jeg ”slå flere   

fluer med ét smæk” i indsatserne 

således, at jeg kan spare tid?  

 

Kan jeg argumentere for at droppe en 

indsats, fordi en anden indsats fører til 

sammen mål — eller fordi jeg samlet 

set har for meget? 

Når du har udfyldt skemaet i trin 2, skal du spørge dig selv: 

 

Hvordan kan jeg bedst argumentere 

for og præsentere mine prioriteringer 

og ønsker over for min egen leder? 

 

Hvordan kan jeg gøre billedet klart 

for mine medarbejdere — ikke 

mindst min tillidsrepræsentant (TR) 

og arbejdsmiljørepræsentant (AMR)? 

 

Har jeg brug for sparring med min 

TR og AMR? 

 

Har jeg brug for sparring hos FOA? 

 

Skemaet og spørgsmålet er en strukturering af dine refleksioner, og de 

kan give dig et overblik over din situation, og hvorfor du tænker og     
handler, som du gør. 



 

Trin 4:  Lederudviklingssamtale (LUS) 

Tidsramme og ramme:  

Tidsrammen for dette trin aftaler du med din egen nærmeste leder, som afholder 

lederudviklingssamtalen (LUS) med dig.  

Som leder kan du bede om én udviklingssamtale om året. 

LUS er et redskab til at skabe bedre ledelse for alle i organisationen.                 

Udviklingssamtalen er en mulighed for at skabe klarhed om forventninger            

og til at give personlig feedback til den enkelte leder. 

Husk, at du også kan bede om efteruddannelse eller konkret kompetenceudvikling 

til de udfordrende opgaver. 

 

Din lederudviklingssamtale er 

muligvis struktureret efter et 

skema, som du får tilsendt på 

forhånd.  

  

Forbered dig godt og    

beslut, hvilke emner og 

indsigter fra dit arbejde i 

trin 1, 2 og 3 du vil tale 

med din chef om, og hvad 

du vil have ud af det.  

  

Vær bevidst om, at det er en 

hjælp for din leder, at du er 

afklaret og selv prioriterer og 

ønsker noget bestemt ud fra 

dine personlige                

ledelsesrefleksioner.  



Videre arbejde med refleksion over dit 

eget lederskab  

Nærværende værktøj henvender sig direkte til lederen.  

Værktøjet er meget praksisorienteret, og det kræver ingen ekstern konsulent.  

For det fulde udbytte, kræver det en udviklingssamtale med din nærmeste leder. 

Nyttige links 

 

Læs mere om ledelse på FOAs hjemme-

side: 

 www.foa.dk/leder — her kan du også tilmelde 
 dig FOAs nyhedsbrev til ledere 

 

Læs mere på BAR SoSu’s hjemmeside: 

 Værktøjer: ”Styrk din egen arbejdsglæde og  

 trivsel” på www.etsundtarbejdsliv.dk 

 

Læs mere om ledelse og organisering på: 

 www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse 

 

Læs mere om lederrollen, strategi og 
kurser i ledelse på: 

 www.lederweb.dk 

 

Læs mere på:  

 www.arbejdsmiljoviden.dk 

 

http://www.foa.dk/leder
http://www.etsundtarbejdsliv.dk
http://www.arbejdsmiljoweb.dk/ledelse
http://www.lederweb.dk/
http://www.arbejdsmiljoviden.dk/

