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Topledelsesmøde 

Invitation til Topledelsesmøde 

Vi glæder os til et døgn sammen, hvor vi bliver 

klogere på tiden der gik og tiden der kommer 

 

Vi skal lære hinanden at kende og have det sjovt, 

mens vi blandt andet bliver klogere på følgende: 

 

 Vækstprojekter 

 Corona 

 11+ projektet 

 Nystart 

 Forandringsplan 

 

 

Husk…… 

• At oplyse om eventuelle allergener eller særlig 

kost ved tilmelding. 

• Sovepose & liggeunderlag hvis du sover i shelter 

• Sengelinned hvis du sover inde 

• Tøj og fodtøj til at være ude 

• Personligt grej til et døgn 

• Indesko eller tykke sokker 

• Siddeunderlag eller tæppe 

• Sangbog, papir og blyant, evt. PC/tablet 

 

PRAKTISK INFO 

Pris:  700 kr. pr. person 

 

Indendørs eller i shelters        Indkvartering: 

 

    Tilmeldingsfrist: 

 

                   

 

31. august 2020 via medlemsservice: 

https://medlem.pigespejder.dk/event/

id/922/register  

Hvor: 

På Spejderbakken Øvre, 

Skrædderbakken 16, Vejle 

 

Hvornår: 

19.-20. september 2020 

Lørdag kl. 14.00 – søndag kl. 14.30 

Mulighed for frokost fra kl. 13 
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Program for Topledelsesmøde 

 

Lørdag 

 

Indtil kl. 13.00 er der mulighed for at holde møde i regionsledelsen 

 

Kl. 13.00 Frokost 

 

Kl. 14.00 Programstart sammen med teams 

 Masterclasses for og med teams 

  

Kl. 18.00  Aftensmad 

 

Kl. 19.00 På løb i topledelsen, aftenandagt & bålhygge (foregår ude) 

 

Kl. 21.00 Fri leg 

 

Søndag 

 

Kl. 08.00 Morgenmad 

 

Kl. 09.00 Opfølgning på tiden med teams 

 

Kl. 09.15 Dialog med HB 

 

Kl. 10.00 Pause 

 

Kl. 10.15 Corona 

 Walk&talk om hvad regionsledelsen lærte af coronanedlukningen og hvad, vi kan tage med 

videre og bruge i korpset fremadrettet set med regionsledelsesøjne  

 

Kl. 10.45 Workshops om vækst 

 Der kører sideløbende tre forskellige workshops med tre forskellige temaer indenfor vækst. 

Man kan nå 2 forskellige, så man kan med fordel aftale indbyrdes i regionsledelsen hvem, 

der deltager i hvilke, så man får inputs fra alle med hjem. 

▪ Regionernes vækstprojekter 

▪ Nystart 

▪ 11+-projektet 

 

Kl. 12.30 Frokost 

 

Kl. 13.15 Ledere går ny veje 

Vi skal arbejde med den forandring, vi vil skabe med strategimålet ”Ledergruppen sikrer, at    

alle ledere identificerer sig med pigespejderværdier, arbejder efter korpsets strategi og 

arbejder for at sikre kontinuitet i ledergruppen” * Lektie til regionsledelserne se side 3. 

  

Kl. 14.15 Afslutning 

 

Kl. 14.30 Tak for denne gang 
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Forberedelse til regionsledelserne 
 

Vi skal arbejde med den forandring, vi vil skabe med strategimålet ”Ledergruppen sikrer, 

at alle ledere identificerer sig med pigespejderværdier, arbejder efter korpsets strategi og 

arbejder for at sikre kontinuitet i ledergruppen” 

  

Problemet, vi skal løse med dette strategimål, er, at der i vores grupper er uens kvalitet, 

at alle ikke arbejder efter de aktuelle fokusområder og strategien, samt at fødekæden 

ikke bliver sikret. 

  

Som forberedelse til dette punkt, vil vi gerne bede jer om at svare på følgende (hav det 

skrevet ned, når I kommer til topledelsesmødet): 

-       Hvilken virkning ønsker I/vi på lang sigt med dette strategimål? 

-       Beskriv hvilke resultater, der skal nås for at opnå den langtidsvirkningen 

-       Hvilke indsatser skal der sættes i værk for at opnå de ønskede resultater? 

-       Beskriv konkret delaktiviteten i indsatsen 

  

 

Vi glæder os til at være sammen med jer alle - både nye og gamle i topledelsen       
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