
KOST OG SERVICESEKTOREN 

 
Temadag ”God ledelse” i kantinerne 

 4. oktober 2010 
  

 
Kære kantineleder, 
 
Kost og Servicesektoren og det faglige udvalg for kantineledere inviterer dig hermed til en 
spændende temadag for kantineledere den 4. oktober 2010 i  

 
FOA-Århus Annekset, Christian X’s vej 56 – 58 8260 Viby J 

 
Formålet med dagen er, at få sat fokus på kantineledernes ledelsesforhold og at få viden og 
inspiration til konkrete handlemuligheder, der kan bruges hjemme på arbejdspladsen. 
Derudover er der en god mulighed for at skabe et godt geografisk netværk mellem 
kantineledere på tværs af kommunerne.   
At være kantineleder på en offentlig arbejdsplads, i en stor eller mindre kantine er et dejligt og 
udfordrende arbejde. Man er leder for en meget blandet personalegruppe og man er en vigtig 
del af ”kundernes” hverdag.  
Variationen i opgaver og ansvar gør arbejdet spændende og perspektivrigt for den faglige og 
personlige udvikling, men stiller også store krav.  
De personlige grænser, tidspresset, tid til omsorg, teknologien, rammerne, din egen leder, 
omstruktureringer, alenearbejde, respekt og anerkendelse og den politiske virkelighed er nogle 
af de ledelsesmæssige udfordringer for kantinelederne, som vi ud fra deltagernes egne 
erfaringer og oplevelser tager op på temadagen. 
 
Tag gerne en eller flere kollegaer med 
 

• Deltagelse i temadagen er gratis for medlemmer af FOA. Tilmelding via den lokale 
afdeling på fiu-nr. 9759-10-01-46. Forbundet dækker kun opholdsudgifter. 

 
• Prisen for ikke-medlemmer af FOA er kr. 500,00. Tilmelding på vedhæftet blanket 

 
 
Vi håber at se rigtig mange kantineledere til temadagen i Århus. 
 
 
 

Med venlig hilsen 
 

Gina Liisborg 
Sektorformand 

  
 



KOST OG SERVICESEKTOREN 

Dagens program 
 
Kl. 09:30 Morgenkaffe m. brød  
 
Kl. 10.00: Velkomst v/ Gina Liisborg, Formand Kost og Servicesektoren  
 

Kl. 10:15 Dagens program og de 10 udfordringer v/Cand.psych Steen Møller Kristensen, HR 
konsulent Vejle kommune - Som vil lede os gennem dagen. 

Noget teori og nogle modeller knyttes til udfordringerne: 
• De personlige grænser 
• Tidspresset 
• Din egen leder 

 
I mindre bordgrupper tager vi udgangspunkt i deltagernes egne problemstillinger 
og benytter teori og modeller til at få handlingsmuligheder. Hvad kan jeg så tage 
fat på hjemme i kantinen og bruge i min ledelse? 
Vi deler resultaterne fra gruppearbejdet og trækker paralleller til teorier og 
modeller. 

 
12.00:  Frokost. 
 
12.45: Teori og nogle modeller knyttes til udfordringerne: 

• Teknologi 
• Den politiske virkelighed 
• Omstruktureringer og forandringer 

 
Teori og nogle modeller knyttes til udfordringerne  

• Tid til omsorg 
• Respekt og anerkendelse 

 
Eftermiddagskaffe 
 
Teori og nogle modeller knyttes til udfordringerne  

• Rammerne 
• Alenearbejdet 
 

Efter oplæg om udfordringerne snakker vi i mindre grupper om deltagernes egne 
problemstillinger og benytter teori og modeller til at få handlingsmuligheder. Hvad 
kan jeg så tage fat på hjemme i kantinen og bruge i min ledelse? 
Vi deler resultaterne fra gruppearbejdet og trækker paralleller til teorier og 
modeller. 
 
Bordgrupperne vil blive sammensat med henblik på at skabe gode 
netværksgrupper.   

  
16.00 Vi slutter dagen   
 
Hjemmearbejde.  

Den enkelte deltager vil blive bedt om at beskrive korte selvoplevede problemstillinger (cases) 

som de har oplevet i forhold de ledelsesmæssige udfordringer.  

De enkelte cases vil blive samlet under hver udfordring og i nødvendigt omfang anonymiseret. 

De korte beskrivelser sendes senest den 27. september 2010 til  
Karen Halling-Illum khi001@foa.dk  
 


