
 

 

 

Till deltagarna i ledarspåret ”Strategiskt och personligt: Ledarskap i 
praktiken”  
 
 
Hej! 
Det är dags för vårens sista kursdag inom ledarspåret. Vi träffar er i Värmland den 27 maj, 
Dalarna den 4 juni och Uppland/Gävleborg den 10 juni. 
 
Sist vi sågs - på internat på olika fantastiskt vackra platser – utgick vi från ett av delmålen 
med KUB-projektet, nämligen att ”biblioteksledningar och medarbetare har funnit en modell 
för kontinuerligt lärande i vardagen med effektiv omvärldsbevakning och tid för reflektion”. 
Vi tyckte att det målet stämmer bra överens med det som ni har uppgett att ni vill arbeta med 
för att utveckla ledarskap och verksamhet. Det samspelar också väl med den idé som vi har 
om hur man kan arbeta strategiskt och praktiskt med ledarskap i vardagen. 
Vi ägnade en stor del av tiden på internaten åt att formulera målbilder och 
nulägesbeskrivningar.  
Syftet med dagarna var att ni skulle ta fram utkast till handlingsplaner ”som präglas av 
realism och effekt”.  
 
Ni fick en uppgift till nästa gång. Utifrån de handlingsplaner som var och en har skissat på 
och där ni har angett olika saker som ni vill ta tag i, förändra, prova eller utveckla, är 
uppgiften att beskriva: Vad har jag gjort? Varför? Hur? Hur gick det? Med hjälp av vem? Vad 
har jag inte gjort? Varför? Vad blir mitt nästa steg? 
 
När vi ses i maj/juni kommer ni att få berätta för varandra – med utgångspunkt i frågorna 
ovan och med möjlighet att lägga till och dra ifrån. Kom ihåg att det ni inte har gjort – och 
skälen för det – ofta kan vara minst lika intressant som det som faktiskt har hänt. 
 
Vi ägnar cirka fem minuter per person åt en sådan reflektion. Utifrån era berättelser ser vi om 
vi kan hitta någon form av mer generella frågeställningar eller dilemman att arbeta vidare med 
under resten av dagen. Det gör vi i en form av grupphandledning.  
Om någon redan nu vet att det finns frågor som ni vill lyfta i ett sådant sammanhang, så ta 
med dem. 
 
Vi hoppas också hinna med att prata en del om era förväntningar inför en eventuell 
fortsättning av ledarspåret i höst. Vi vill gärna fortsätta om det är relevant för er, och i så fall i 
så hög utsträckning som möjligt utifrån de behov som ni har.  
Om ni redan inför den här gången har tankar eller idéer, frågor ni gärna vill lyfta eller något 
annat som har betydelse för er, så hör väldigt gärna av er till någon av oss. 
 
Som tidigare: Glöm inte loggböckerna!  



Vi räknar med att börja cirka kl 10.00 och avsluta kring kl 16.00. Övrig praktisk information 
får ni som vanligt från projektet och/eller från era länsbibliotek. 
Om någon behöver gå tidigare eller kommer senare, så är det väldigt 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 


