Til alle lokalforeninger i Røde Kors i Viken
5.6.2020

Invitasjon til å være med på lederutviklingsprogrammet i
Akershus 2020/21
Ønsker du og styret i din lokalforening å bli bedre på:
• å bygge gode, stabile ledere?
• å bli bevisst på egen lederstil
• å se hvilken effekt du har på andre?
• å se hvordan du påvirker?
• å bli bevisste på hvordan man kan jobbe sammen som et team?
• å sette mål?
• å gi tilbakemeldinger?
• å delegere?
• å håndtere vanskelige situasjoner?
Dersom svaret på dette er JA; meld dere på lederutviklingsprogrammet i Akershus!
Tidligere var dette et nasjonalt lederutviklingsprogram, som Akershus Røde Kors har
videreført i sitt distrikt. Programmet har årlig skolert mange nye frivillige og nå inviteres
også foreningene i Buskerud Røde Kors og Østfold Røde Kors til å delta.

Informasjon om lederutviklingsprogrammet
Bakgrunnen for lederutviklingsprogrammet er ønsket om et helhetlig og personlig
utdanningstilbud til våre frivillige ledere og tillitsvalgte. Gjennom
lederutviklingsprogrammet søker vi å skape robuste og operative lokalforeninger
gjennom å utvikle trygge og kompetente ledere og ressurspersoner som kjenner sin
rolle, oppgaver og ansvar. Vi ønsker å gi frivillige ledere og andre ressurspersoner i
lokalforeningen kompetanse, kunnskap og verktøy de kan benytte i den daglige driften
av lokalforeningen og i samarbeidet med andre frivillige.
Lederutviklingsprogrammet består av tre helgesamlinger som holdes i løpet av 2020/21:
→ Samling 1: 18.-20. september - fokus på lederen*
→ Samling 2: 6.-8. november - fokus på teamet*
→ Samling 3: 22.-24. januar (2021) - fokus på organisasjon*
* For mer informasjon om samlingene, se vedlegg til denne invitasjonen.
Samlingene holdes av tre eller fire prosessveiledere, som er kjent med lederutvikling og
Røde Kors.
Deltakerne må påregne selvstendig arbeid mellom samlingene. Prosessveilederne
følger opp deltakerne.

Samlingene holdes fra fredag ettermiddag kl. 18 til søndag ettermiddag kl. 14.
Samlingene blir avholdt i Akershus på Quality Hotel Leangkollen i Asker.
Det er plass til 12-16 deltakere på programmet.

Hvem kan være med på lederutviklingsprogrammet?
For å kunne delta på lederutviklingsprogrammet må to kriterier fylles:
• Det ER en klar fordel å være to påmeldte personer fra lokalforeningen. Minst èn av
deltakerne fra lokalforeningen bør være fra lokalforeningsstyret. Også andre
personer fra lokalforeningen kan delta, gitt at styret i lokalforeningen mener at det
er relevant at disse deltar.
• Alle deltakere fra lokalforeningen MÅ være med på alle samlingene.
Prosjektgruppa som koordinerer lederutviklingsprogrammet intervjuer de påmeldte og
gjør en vurdering av hvem som får delta.

Pris og påmelding
Lokalforeningen betaler for sine deltakere. I prisen inngår kost og losji, samt tilgang til
relevante temahefter. Vi kommer nærmere tilbake til endelig deltakeravgift så fort det er
gjort nødvendige avklaringer med de tre distriktsstyrene i Røde Kors i Viken. Påmelding
er bindende. Når en deltaker har fått plass på programmet vil lokalforeningen måtte
betale for denne selv om vedkommende skulle komme til å trekke seg.
Samlet påmelding fra lokalforeningsleder sendes til Jorunn H. Kornerud på e-post;
jorunn.kornerud@redcross.no innen onsdag 19. august 2020.
Påmeldingen må inneholde følgende:
•
•
•
•

Navn på deltaker og lokalforening
Deltakerens verv i styret eller øvrig funksjon/aktivitet i lokalforeningen
E-postadresse
Telefonnummer

Lederutviklingsprogrammet gjennomføres gitt at nok deltakere melder seg på.
Har du spørsmål? Ta kontakt med Stein Kåre Laingen på e-post sk@laingen.net
eller telefon 948 94 055.
Vi gleder oss!

