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Kost- og Servicesektoren

God
ledelse

TEMADAG:

Udfordringer er en del af arbejdslivet



Kære rengøringsleder/-chef

Kost- og Servicesektoren og det faglige
udvalg for rengøringsledere inviterer dig
hermed til en spændende temadag

1. september kl. 9:30–16:00
i mødelokale DS.06
FOA – Fag og Arbejde, Staunings Plads 1-3,
1790 København V

Formålet med dagen er, at få sat fokus
på rengøringsledernes ledelsesforhold og
at få viden og inspiration til konkrete
handlemuligheder, der kan bruges hjem-
me på arbejdspladsen.

Derudover er der en god mulighed for at
skabe et godt geografisk netværk mel-
lem rengøringsledere på tværs af kom-
muner og arbejdspladser.

At være rengøringsleder er en stor og
spændende udfordring. Organiseringen
af rengøringen forandres løbende og den
teknologiske udvikling betyder nye mate-
rialer og metoder. Variationen i opgaver
og ansvar gør arbejdet spændende og
perspektivrigt for den faglige og person-
lige udvikling, men stiller også store krav.

Vi tager afsæt i publikationen “Pas på
dig selv” 10 udfordringer i dit psykiske
arbejdsmiljø for rengøringsledere, som
kan downloades på
www.foa.dk/forbund/publikationer –
Kost og service.

Cand.psych. Steen Møller Kristensen,
HR-konsulent i Vejle Kommune vil lede
os igennem dagen.
De personlige grænser, tidspresset, tid til
omsorg, teknologien, rammerne, din
egen leder, omstruktureringer, alenear-
bejde, respekt og anerkendelse og den
politiske virkelighed er nogle af de ledel-
sesmæssige udfordringer for rengørings-
lederne, som vi ud fra deltagernes egne
erfaringer og oplevelser tager op på
temadagen.

Tag gerne en eller flere kolleger med.
• Deltagelse i temadagen er gratis for

medlemmer af FOA, og tilmelding skal
ske via den lokale afdeling på fiu-
sysnr. 9759-11-00-95.

• Tilmeldingsfristen er 12. august 2011.
• Prisen for ikke-medlemmer af FOA er

600 kr.

Forbundet betaler ophold og fortæring
hele dagen. Forbundet dækker ikke
rejseudgifter, daglønstab, diæter eller
stillingsmandsgodtgørelse.

Har du spørgsmål vedr. temadagen, kan
du kontakte næstformand Berit Jakobsen
via bec016@foa.dk

Vi håber at se rigtig mange deltagere til
temadagen.

Med venlig hilsen
Gina Liisborg Berit Jakobsen
Sektorformand Næstformand

Temadag: “God ledelse"
Udfordringer er en del af arbejdslivet



Kl. 9:30 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.
Noget teori og nogle modeller knyttes til udfordringerne
• De personlige grænser
• Tidspresset
• Din egen leder.
I mindre bordgrupper tager vi udgangspunkt i kendte problemstillinger fra
rengøringsledernes hverdag og benytter teori og modeller til at få hand-
lingsmuligheder. Hvad kan jeg så tage fat på hjemme på min arbejdsplads
og bruge i min ledelse?
Vi deler resultaterne fra gruppearbejdet og trækker paralleller til teorier og
modeller.

Kl. 12:00 Frokost

Kl. 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 problemstil-
lingerne og benytter teori og modeller til at få handlingsmuligheder. Hvad
kan jeg tage fat på hjemme på arbejdspladsen 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. Vi slutter dagen kl. 16:00

Dagens program
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Staunings Plads 1-3
1790 København V

Tlf.: 46 97 26 26
www.foa.dk


