Ledelse, roller og samspill våren 2020

Presentasjons- og refleksjonsnotat
Det skal sendes inn et kort presentasjons- og refleksjonsnotat 14 dager før første
samling på videreutdanningen Ledelse, roller og samspill i menighetene. Notatet
skal ha et omfang på mellom 800-1200 ord.
I tillegg er det ønskelig om dere tar 3 bilder, gjerne et enkelt mobilkamerabilde,
med følgende tematikk:
-Et bilde av kirken du arbeider i slik den er plassert i lokalmiljøet, for å utfylle
beskrivelsen.
-Et bilde av deg selv når du er i en rolle eller et symbol for rollen du trives i, for
å utfylle beskrivelsen
-Et bilde som viser deg i samspill med andre som har lederansvar i
menigheten/alternativt noe som viser en arena hvor du er i samspill med andre
som har lederansvar i menigheten
Bildene er tenkt brukt som del av egenpresentasjon i grupper.
Dersom du har med andre personer enn deg selv på bildet, må disse gi sin
godkjennelse til at bildet blir brukt i denne sammenhengen.
Bildet av kirken vil vi gjerne henge opp på en fellesvegg for å vise forskjellen i
kirkebygg og arbeidskontekst.

Notatet disponeres ut fra følgende spørsmål:
Din arbeidssituasjon og lederrolle:
1. Hvordan vil du kort karakterisere menigheten(e) du jobber i?
2. Det finnes mange ledelsesfunksjoner – hvordan forstår du kjernen i din egen
lederrolle?
3. Hva liker du best ved din lederrolle?
Nevn tre forhold som du mener er avgjørende for at du kan lykkes i din
lederrolle.
4. Hvordan tror du en som kjenner deg godt vil beskrive deg i lederrollen? Nevn
tre stikkord/korte setninger.
5. Hvordan er samspillet med andre som har lederansvar i menigheten – ansatte
og frivillige – organisert og hva er de viktigste arenaene?
Om læringsmål for lederutdanningen:
Hva ønsker du å få ut av din deltakelse på videreutdanningen: Ledelse, rolle og
samspill i menighetene?

