
 

 

 

Till deltagarna i ledarspåret ”Strategiskt och personligt: Ledarskap i 
praktiken”  
 
 
Hej! 
Sommaren bara fortsätter och fortsätter – men vi har i alla fall påbörjat höstterminen, bland 
annat med att konstatera att det snart är dags att ses igen i ledarspåret. Det ser vi fram emot! 
 
Upplägget under hösten är inledningsvis ett internat för grupperna i Värmland (16-17 
september) och Dalarna (9-10 oktober ) och en dag för er som ingår i gruppen 
Gävleborg/Uppland (24 oktober). I november och december har vi sedan ytterligare en dag 
med respektive grupp. 
 
Vi kommer, precis som under våren, att arbeta med utgångspunkt i 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”. 
Innehållet handlar både om att utforska och utveckla det personliga ledarskapet med olika 
former av feedback-övningar och om att stärka det strategiska arbetet, fram för allt kopplat till 
de handlingsplaner som ni har tagit fram.  
 
När vi sågs i maj/juni fick ni en sommaruppgift, 360 grader feedback. Så här skrev vi om den 
i vårt sommarbrev till er:  
Det här är en variant på ledarskapstest. Några av er har tidigare erfarenhet av just 360 
grader. Det handlar om att få en mer allsidig bild av hur man själv uppfattas som ledare än 
den man får när det enbart handlar om självskattning. Du själv, en eller ett par kollegor, en 
eller flera chefer och medarbetare, svarar på samma frågor. 
I just den här varianten finns ytterligare ett moment, nämligen att du själv ställer frågorna i 
ett samtal med dem du väljer. Det ger möjlighet att ta både frågor och svar vidare och tillför 
dimensioner som inte finns med när frågorna besvaras via ett formulär. 
En viktig del i vårt ledarprogram handlar om det personliga ledarskapet. Det är det eftersom, 
som vi har sagt många gånger, vi tror att självkännedom - att hitta sitt eget sätt att leda 
utifrån vem jag är och en förståelse för egna styrkor och svagheter, rädslor, sympatier och 
antipatier – är avgörande för att åstadkomma resultat. Det är i det sammanhanget som den 
här uppgiften kommer in.  
 
På vår nästa träff kommer vi att göra en feedback-övning kopplat till den uppgiften. 
 
Vi planerar också att arbeta med scenario-övningar, där vi tar utgångspunkt i olika vardagliga 
situationer och händelser som vi vet att ni har att hantera inom ramen för era ledaruppdrag. 
 



Med utgångspunkt i arbetet under dag ett, ägnar vi internatets andra dag (Värmland, Dalarna) 
åt fortsatt arbete med att konkretisera och utveckla handlingsplanerna. Ett inslag kommer att 
vara handledning. 
 
Vi räknar med att börja cirka kl 10.00 dag ett 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.  
Och: glöm inte loggböckerna! 
 
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 


