KUBU inviterer til

NETVÆRKS- & TEMAMØDE
- MIN ROLLE SOM LEDER
TORSDAG D. 23. MAJ 2019 KL. 7.30 - 9.30

Arbejder du løbende med dit lederskab?
Til dette temamøde har vi vendt om på programmet. Her starter vi med praksis - hvor er jeg? Og kobler i
fællesskab noget teori på bagefter. Fokus denne gang er lederopgaver, rollefordeling. Vi møder klassiske
problemstillinger, som opstår ved lederens balancegang mellem management og leadership.
Vi hjælper dig og skaber et rum, hvor du får tid til at reflektere og egen rolle - og blive inspireret af de andre
deltagere.
PROGRAM
• Kaffe og rundstykker ved ankomst
• Velkomst
Introduktion til program og kort om KUBU
• Hvordan er min lederrolle?
Netværk og erfaringsudveksling
- bl.a. hvem er jeg, hvilke opgavetyper har jeg som leder?
• Plenumdiskussion
Temaer/emner bringes i fællesskabet
• Netværk - grupper
Erfaringsudveksling, dilemma & løsning
• Opsamling og tak for i dag
PRAKTISK
Hvor: Aarhus Skt. Clemens Rotary klubs lokale, kælderen, Oddervej 157A, 8270 Højbjerg
Hvornår: Torsdag d. 23. maj 2019, kl. 7.30 til 9.30
Tilmelding: Skriv til gitte@kubu.dk
Arrangementet er GRATIS, tilmelding nødvendig, begrænset antal pladser, først til mølle princippet.
Ved spørgsmål ring til Kirsten på 27 77 28 29 eller Gitte på 23 67 45 93

Vi udvikler mennesker

Kort om KUBU…

Værdier

Ledelse - kommunikation - samarbejde

Vi er optaget af at udvikle mennesket i lederrollen. Ledelse er en disciplin
- et fag - i konstant udvikling, hvor påvirkninger fra omverdenen og hyppige
organisatoriske forandringer stiller stadig større krav til lederens evne til at
tænke helhedsorienteret og kunne varetage adskillige roller og opgavetyper.

Vi arbejder for at styrke mellemledere gennem uddannelse, kurser og
individuel sparring.

✓ Vi leverer uddannelse i øjenhøjde, det skal være praksisnært og
give mening.

✓ Vi er ikke smarte, men løser gerne opgaver smart.
✓ Vi skelner mellem at sætte et tema/emne i fokus og at implementere
en forandring.

Undervisningskompetencer
Vi er pædagogisk uddannede i undervisningsdisciplinen og har
undervisningserfaring på alle niveauer efter folkeskolen og til universitetet.
www.kubu.dk

