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Til ledere i Socialpædagogerne Nordjylland 
 

 

 

 

Temadag og årsmøde 

 

Mandag d. 26. august, kl. 9 – 13, på Hotel Scandic, Hadsundvej i Aalborg 

 

Ledersektionen ved Socialpædagogerne Nordjylland inviterer jer til en temadag, hvor vi kan 

drøfte nogle af vores arbejdsvilkår med hinanden samt få inspiration til vores daglige arbejde. 

 

Vi håber, at se rigtig mange af jer, da vi som Ledersektionens bestyrelse i kredsen har brug 

for, at vi sammen kan drøfte, hvordan Socialpædagogerne Nordjylland kan støtte os som 

ledere. 

 

Derfor har vi sat et program sammen, som vi mener kan bidrage til, at vi sammen får en god 

dag. 

 

8.30 – 9.00 Morgenmad 

 

9.00 – 11.00 Annemette Digmann. Forsker og forfatter 

 

Ledelse er ikke kun for sjov  

 

I mit arbejde som forsker er jeg optaget af at finde om bag de fænomener, som ledere og 

medarbejdere i den offentlige sektor oplever i hverdagen. 

 

Det gør jeg ved at studere menneskers adfærd i deres sædvanlige omgivelser. Ofte er jeg til 

stede, når mennesker agerer; men lige så ofte benytter jeg mig af et videokamera, for at 

fastholde begivenhederne. 

 

Jeg betegner mig som hverdagslivsforsker, idet jeg tager fat i nogle af de forhold, som 

offentlige ledere og medarbejdere oplever som vanskelige. 

 

 

 

 



 

Et eksempel: Mange ledere lader de daglige driftsopgaver få forrang over den strategiske 

ledelse. Når jeg fortæller dem hvad der sker i deres organisation, når de håndterer 

opgaverne frem for at organisere arbejdet, så fortæller lederne at de belastes af de mange 

daglige akutopgaver, der kommer forbi. 

 

Sådanne udsagn giver mig lyst til at undersøge om det er rigtigt, at ledere får mange 

opgaver, der skal håndteres øjeblikkeligt. 

 

Derfor fik jeg lov til at følge ti ledere i to uger. Det var rigtigt, at der var mange akutopgaver. 

Men hvor kommer akutopgaverne fra? Prøv at gætte hvor mange af akutopgaverne lederne 

selv producerede? 

 

Når jeg på den måde holder et spejl op for de offentlige ledere og de måske kan genkende en 

flig af egne handlemønstre, så er der mulighed for at ændre adfærd fra offer til aktør. 

 

11.00 – 11.15  Pause 

 

11.15 – 12.15 Årsmøde i Ledersektionen 

 

Socialpædagogerne Nordjylland har lavet en undersøgelse om ledernes arbejdsmiljø samt 

spurgt ind til, hvordan vi kan optimere lederarbejdet i kredsen. 

Næstformand Kathja Ryom vil præsentere resultaterne af undersøgelsen, som overrasker 

både positivt og negativt på nogle områder. Det vil Ledersektionens bestyrelse gerne drøfte 

med jer. 

 

Til sidst er der valg til Ledersektionens bestyrelse, men frygt ej, det er frivilligt om man lader 

sig opstille. 

 

12.15  Frokost 

 

 

 

Af hensyn til Scandic og forplejning vil vi gerne have en tilbagemelding på om du kommer, 

senest d. 20. august på nordjylland@sl.dk 

 

 

 

 

Med venlig hilsen, og ønske om en god sommer! 

 

Pva. Ledersektionens bestyrelse 

Peter Kristensen 

Kredsformand 


