Leiarutvikiling bibliotek – Møre og Romsdal

Rammeprogram (det tas høyde for endringer)
Sist oppdatert: 04.02.2019

Samling 1 - Biblioteket i samfunnet
Dag 1
Fokus: Demokratisk forståelse av bibliotekets rolle
Ulike lederrolle og perspektiv på ledelse

Dag 2
Fokus: Biblioteklederens forståelse av bibliotekets rolle

08.30 Oppstart- frammøte – kaffe med mer

09.00 Presentasjon av workshoparbeidet

09.00 Presentasjon av deltakere og programansvarlig

11.00 Hovedtema 1: Samarbeidsledelse

09.45 Presentasjon av av programmet

11.30 Gruppeoppgave - gruppe på 2 og 2

10.00 Hovedtema – Kommunen og fylkeskommunen som
samfunnsutvikler

12.15 Lunsj

10.30 Samtale i grupper og plenum (med utgangspunkt i innledningen)
11.00 Lunsj
12.00 Oppstart til workshop, med oppgaver basert på dagens tema
13.00 Samtaler på tvers av grupper med utgangspunkt i oppgavene i
workshopen

13.00 Hovedtema 2: Framtidig behov for bibliotekledelse
14.00 Workshop
15.30 Forberedelse til hjemmeoppgaver
16.00 Avslutning og refleksjon over samlingen
16.30 Vel hjem

13.30 Plenumsamtale
14.00 Pause
14.15 Hovedtema – Biblioteket i samfunnet
14.45 Samtaler – 2 og 2 og i plenum
16.00 oppstart av workshop – med utgangspunkt i dagens tema, arbeidet
skal presenteres på dag 2, her tenker vi at man benytter kvelden til å
forberede seg til morgendagen
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Samling 2 - Mellom barken og veden
Dag 1
Fokus: Ledelse og administrasjon

Dag 2
Fokus: Jeg som leder

08.30 Oppstart- frammøte – kaffe med mer

09.00 Presentasjon av workshoparbeidet

09.00 Presentasjon av hjemmeoppgaver

11.00 Tema: Ulike lederroller og utøvelse av ledelse

09.45 Tema: Politikk – Ledelse - Fag

12.15 Lunsj

11.00 Lunsj

13.00 Tema: Å lede ulike organisasjoner

12.00 Oppstart til workshop, med oppgaver basert på hovedtema

13.30 Tema: Utfordringer og dilemmaer i lederrollen

13.00 Samtaler på tvers av grupper med utgangspunkt i oppgavene i
workshop

14.00 Workshop

13.30 Plenumsamtale
14.00 Pause

15.30 Forberedelse til hjemmeoppgaver
16.00 avslutning og refleksjon over samlingen

14.15 Tema: I spenningsfeltet mellom ledelse, styring og administrasjon
14.45 Samtaler – 2 og 2 og i plenum
16.00 oppstart av workshop – med utgangspunkt i dagens tema, arbeidet
skal presenteres på dag 2, her tenker vi at man benytter kvelden til å
forberede seg til morgendagen
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Samling 3 – Verktøykassa
Dag 1
Fokus: Hvordan lede en kommunal organisasjon, økonomi,
styringsdokumenter, mm

Dag 2
Fokus: Ulike ledelsesverktøy og metoder

08.30 Oppstart- frammøte – kaffe med mer

09.00 Presentasjon av workshoparbeidet

09.00 Presentasjon av hjemmeoppgaver

11.00 Tema – Gjennomgang av praktiske ledelsesverktøy og metoder

09.45 Tema: Kommunens styringshjul

11.30 Gruppeoppgave - gruppe på 2 og 2

11.00 Lunsj

12.15 Lunsj

12.00 Oppstart til workshop, med oppgaver basert på dagens tema

13.00 Tema: Ledelsesverktøy i linje, prosjekt og nettverk

13.00 Samtaler på tvers av grupper med utgangspunkt i oppgavene i
workshop

13.30 Workshop

13.30 Plenumsamtale
14.00 Pause
14.15 Tema: Ledelse i offentlig sektor med vekt på Nordiske forhold

14.00 Tema: Personalledelse og organisering
16.00 Avslutning og refleksjon over programmet
16.30 Vel hjem

14.45 Samtaler – 2 og 2 og i plenum
16.00 oppstart av workshop – med utgangspunkt i dagens tema, arbeidet
skal presenteres på dag 2, her tenker vi at man benytter kvelden til å
forberede seg til morgendagen

Det vil bli gitt individuell veiledning før samlingen, tidsavtale gjøres på forhånd.
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