VELKOMMEN I LEDERNETVÆRK PÅ DEMENSOMRÅDET I SYDJYLLAND OG FYN 2022
SKAL DU VÆRE MED?
Nu er det ganske vist
Vi kan etablere Netværk for ledere på demensområdet i Sydjylland og Fyn. Der holdes 6 netværksdage
om året. Ved opstartsmødet d. 5. april 2022 samles vi på Arnbjerg Pavillonen, Arnbjergvej 2, 6800 Varde.
•
•

•
•
•

09.00 – 09.30 Tjek in, morgenmad og netværk
09.30 – 12.30 Velkommen ved facilitator af Ledernetværket – Tina Risager
Gennemgang og drøftelse af formål med ledernetværket
Stræk ben, netværk og fyld kaffekoppen
Runde – hvad er lederne særligt optagede af nu? (ud fra denne drøftelse planlægges temaer for årets netværksmøder)
12.30 – 13.30 Frokost og netværk
13.30 – 14.45 Planlægning af program og turnusplan for årets netværksmøder
14.45 – 15.00 Tak for denne gang – på gensyn

FORMÅL:
Det overordnede formål med ledernetværket er at styrke kvalitet og retning i demensomsorgen ved at skabe et udviklende
frirum, hvor ledere i demensomsorgen kan videndele, diskutere udfordringer og værdier, inspireres, opdage nye veje og sætte
egen situation i perspektiv. Deltagerne indgår i et tillidsfuldt og forpligtende ledernetværk på tværs af kommuner og enheder,
hvor formålet er organisatorisk og personlig udvikling blandt både erfarne og nye ledere.
Læs i øvrigt om ledernetværk på demensområdet HER
SOM MEDLEM AF LEDERNETVÆRKET ER DU:
•
•
•
•
•

Leder af demensindsats/enhed/rådgivning i Sydjylland eller Fyn
Leder med medarbejderansvar
Ansvarlig for drift og/eller faglighed
Indstillet på et fortroligt og udviklende ledernetværk
Optaget af at sikre kvalitet i demensindsatsen

FORVENTELIGT PROGRAM FOR FREMTIDIGE MØDER :
•
•
•
•

•

9.00 – 9.30 Velkommen og morgenbrød/kaffe på én af deltagernes arbejdsplads (turnus)
9.30 – 12.00 Temaoplæg (temaer og oplægsholdere bestemmes af deltagere ved opstartsmødet d. 5/4 2022)
12.00 – 13.00 Frokost og netværk
13.00 – 14.45 Faciliterede drøftelser ud fra formiddagens oplæg. Evt. rundvisning og oplæg til faglig sparring af værten
(om aktuelle strategier, indsatsområder, udfordringer, succeser, projekter, behov for sparring mv) Kaffe undervejs.
14.45 – 15.00 Opsamling og på gensyn

VILKÅR, PRIS OG TILMELDING:
Senest bindende tilmelding d. 18/3 2022 til Tina Risager på tlf. 60551327; resopti@resopti.dk eller
https://www.resopti.dk/kontakt/. Tilmelding gælder for én sæson ad gangen. Pris: 9.000 kr. + moms pr. år pr. person. Er din
arbejdsplads +Medlem af Webinar Resopti© får du 20% rabat.
Netværksmøder afholdes på deltagernes arbejdspladser (turnus). Værten står for lokale, AV-udstyr, kaffe/te/drikkevarer.
Netværket betaler for øvrig forplejning, materialeudgifter, administration og honorar til oplægsholdere.
FACILITATOR, KONTAKT OG TILMELDING:
Netværket faciliteres af Tina

Risager, CEO Resopti og Webinar Resopti©, lektor, cand. mag i læring og

forandringsprocesser, dp i ledelse og sygeplejerske. Vel mødt.

