Till deltagarna i ledarspåret ”Strategiskt och personligt: Ledarskap i
praktiken”
Hej!
Snart ses vi igen i ledarspåret, den här gången för ett två-dagars internat (Värmland den 1314 mars, Dalarna den 10-11 april och Uppland/Gävleborg den 16-17 april).
För oss har det varit stort, omtumlande och väldigt roligt att genomföra den första dagen på
tre olika platser, med tre olika grupper. Det visade sig att ni är tre på många sätt rätt så olika
grupper, men alla präglades av engagemang, energi och generositet. Det verkar också som att
de konkreta frågor och utmaningar som ni på olika sätt hanterar i er vardag – oavsett vilken
roll ni har och om kommunen är stor eller liten - är väldigt lika. Det är också frågor som vi
känner igen från nuvarande och tidigare ledaruppdrag.
Vi tar vår utgångspunkt i ett av de övergripande målen för projektet: ”Biblioteksledningar och
medarbetare har funnit en modell för kontinuerligt lärande i vardagen med effektiv
omvärldsbevakning och tid för reflektion”. Utifrån det – och med stor öppenhet för att nya
frågor och förutsättningar kan dyka upp längs vägen - har vi gjort en översiktlig planering för
våra fortsatta träffar. Den kommer vi att berätta mer om när vi ses i mars/april.
Vi kommer också att återkoppla till de personliga presentationer som ni gjorde vid det förra
tillfället genom en feedbackövning. Vår plan är att vi ägnar en hel del tid åt konkreta exempel
på situationer eller frågeställningar som ni känner behov av att fördjupa, öva på eller på annat
sätt komma vidare i.
Vår roll är ju i huvudsak att leda processen, men flera av er har velat att vi också delar med
oss av våra erfarenheter av ledarskap – och olika dilemman kopplat till det. Så det kommer vi
att göra.
Praktiskt inför att vi ses: Glöm inte loggböckerna! De behövs både för feedbackövningen och
för fortsatt arbete.
Vi räknar med att börja cirka kl 10.00 dag ett och avsluta senast kl 16.00 dagen därpå. Övrig
information kring plats, resor, logi etc., får ni från projektet och/eller från era länsbibliotek.
Ni som inte var med den första gången är lika välkomna som övriga. Vi ser till att ni kommer
in i grupperna och i arbetet. Om ni vill stämma av med oss inför internatet, så ring eller skicka
ett mail. Om någon behöver gå tidigare eller kommer senare, så är det bra för oss att få veta
det redan nu.
Varmt välkomna!
Johanna och Elisabeth
johanna.m.hansson@stockholm.se, tfn 08-508 310 41, 0768-250 505
elisabeth.aldstedt@stockholm.se, tfn 08-508 311 13, 076 – 123 11 13

