STYRK DET FÆLLES ANSVAR I LEDELSESTEAMET
Accelerér implementering igennem en måling af
teamets samlede evne til at producere ledelse

HVAD NU HVIS I KUNNE FÅ MERE UD
AF DE SAMME LEDELSESMUSKLER,
BLOT VED AT ARBEJDE ANDERLEDES
MED LEDELSE?
Ledelsesteam er dén mest afgørende muskel for at strategier
realiseres. Det forudsætter at ansvaret ikke placeres alene for
bordenden hos lederen af teamet, men gøre til et fælles og delt
ansvar.
Med denne måling får I et værktøj der afdækker hele teamets
succes med at lykkes med de fælles opgaver. De opgaver, der
kun kan lykkes, hvis i samarbejder om det.
Målingen kan bruges både af ledergrupper, strategiske task
forces eller teams med tværgående indsatser. Den er særligt
velegnet til at lave stop-op eller midtvejsevalueringer af teamets
arbejde, eller som opstart på udviklingstiltag eller i særligt
krævende perioder.
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Fælles overblik over alle de vigtige faktorer i at lykkes
sammen.
Hurtigere adgang til fælles billede af, hvad gruppen
samlet set lykkes og ikke lykkes med.
Accelereret dialog om gruppens vigtigste styrker og
udviklingsryk.
Udpegning af indsatsområder, der vil styrke de fælles
resultater.
Tydelig prioritering af handlinger, forstærkning samt
mønsterbrud i gruppens praksis.

STYRKELSE AF TEAMETS EVNE
TIL AT EKSEKVERE MED FÅ
ENKLE SKRIDT
Målingen er baseret på UKONs mangeårige praktiske
erfaring og forskning i den anerkendte tilgang til
ledelse, som den fælles produktion af Kurs,
Koordinering og Commitment samt Ennovas
omfattende erfaring i at designe og gennemføre
målinger og analyser.
Modsat udbredte ledermålinger og trivselsmålinger,
måler dette værktøj således ikke på individer, men på
hele gruppens succes med at lede sit arbejde.

NYE METODER GIVER NYE
INDSIGTER
"Det var faktisk lidt en øjenåbner for os i ledelsesteamet,
at vi internt måske havde forsømt det her med
feedbacken. Forsømt at give hinanden tilbagemeldinger
på hvordan vi arbejder sammen, hvordan vi lykkes med
tingene, og at holde hinanden op på hvordan det går i
forhold til det, vi skaber sammen."
Ole Lerke, leder på Bohrskolen i Esbjerg Kommune
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