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Det kan altid blive bedre! 

Gør arbejdet i bestyrelsen og ledergruppen effektivt og kon-

struktivt – evaluer og følg op! 

SPJrådgivning hjælper jer med at gøre arbejdet effektivt og konstruktivt i bestyrelsen 

og ledergruppen. Det sker med udgangspunkt i et seminar af ½ dags varighed (3-4 

timer). De enkelte medlemmer svarer forud på en mindre spørgeskemaundersøgelse 

om, hvorledes de oplever, at arbejdet i bestyrelsen eller ledergruppen foregår. 

 

Seminarets indhold 

Seminaret omfatter følgende: 

 Hvad er ”God selskabsledelse” og ”God almen ledelse”? 

 Hvordan oplever medlemmerne arbejdet i bestyrelsen/ledergruppen?  

o Sammensætning, kompetencer, arbejdsdeling og samarbejde med administration eller bestyrelse 

o Mødernes længde 

o Mødeforberedelsen 

o Mødernes forløb 

o Efter møderne 

 Hvad fungerer godt og hvad er der brug for at gøre noget ved? 

 Tilrettelæggelse af en systematisk proces, hvor bestyrelsen/ledergruppen arbejder med at udvikle 

møderne med planlægning, opfølgning og evaluering. 

 Udvikling af møderne så der kommer mere fokus på handlinger og udvikling – styr møderne på form 

frem for regler! 

Der tages udgangspunktet i ”God ledelse af almene boliger” og ”God selskabsledelse.” Deltagerne får en 

række værktøjer til at skabe et bedre og mere udviklende arbejde. Målet er også at blive bedre til at arbej-

de med målsætninger og arbejde med strategisk ledelse.  

Pris 

Prisen for seminaret inkl. spørgeskemaundersøgelsen er 12.500 kr. ekskl. moms og udgifter til transport. 

Opfølgning 

Seminaret kan følges op ved, at bestyrelsen/ledergruppen igangsætter et arbejde med udvikle sin arbejds-

form, arbejde med strategisk ledelse og evt. udarbejde/revidere målsætninger og. Strategisk arbejde kan 

være en stor udfordring og SPJrådgivning kan rådgive i processen. SPJrådgivning udarbejder gerne et 

tilbud med forslag til processen. 

SPJrådgivning har gennemført evalueringen af bestyrelsesmøderne i Bolig Hjørring og de administrerede 

boligorganisationer. Som reference herfra kan der henvises til direktør Jens Ole Jørgensen, Bolig Hjør-

ring, tlf. 96 56 19 38 eller joj@bolighjoerring.dk 

Kontakt Søren Peter Hvidegaard Jensen på tlf. 21 44 31 29 eller spj@spjraadgivning.dk hvis I er interes-

seret i et uforpligtende møde om konceptet og hvorledes det kan gennemføres hos jer. 
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