- Tjek vores hjemmeside for info på www.pigespejder.dk

Teamdøgn d. 18.9.2020 –
19.9.2020 på Spejderbakken
Program i grove træk:
Vi mødes og er dels i dialog omkring jeres opgaver i jeres team, dels ser vi

Hvad er jeres kerne
faglighed i jeres
team?

sammen på hvilke metoder vi bruger for at lykkes med vores visioner for
strategi og udvikling.
Fredag aften sætter vi gang i budget-tankerne for 2021 og vi skal også have
det sjovt sammen.
Lørdag efter frokost gentager vi succesen med at have fællestid med
Topledelsen. Vi ser et behov for at skabe mere viden om hinandens ekspertiser
og vil derfor gerne bruge fællestiden på at belyse det. Sammen skal vi blive
klogere på os selv og hinanden og se på hvordan Teams og Regionsledelserne
kan udnytte hinandens styrker. Se under boksen hvad dit Team skal
medbringe.
Detaljeret program kommer efter sommerferien.

PRAKTISK INFO
18. september kl. 18.00
 Slow Dating
 Ny Regionsledelse
– Hvordan overdrager vi på den gode måde
19. september
kl. 18.00





Tilmelding:
Ny strategi
– hvor hen?
Via hjemmesiden 3. september
Vækst i Regionerne – hvad nu?

Hvis du både skal deltage i
Teamdøgn og efterfølgende i
Topledelsesmødet som en del af en
regionsledelse, så bed din
regionschef om at tilmelde dig.
Der er mulighed for at spise med
lørdag aften

På opdagelse i den nye strategi
Mangfoldighed i Topledelsen

Angiv via tilmeldingen om du ønsker at
spise aftensmad lørdag. Angiv også om
du har særlige mad-informationer

Til fællestiden med Topledelsen vil vi bede om at I i jeres
Team forbereder et 25 min. oplæg om teamets kerne
faglighed. Oplægget skal holdes udendørs og som et
benspænd skal der indgå et aktivt element. Det er IKKE
en præsentation af jeres opgave portefølje men snare en
masterclass for regionsledelserne i jeres
kompetenceområde. I skal regne med at kunne køre
oplægget 2 gange.
Efterfølgende vil Regionslederne holde oplæg for jer om
deres viden om hvad der rører sig i forskellige typer af
grupper bredt i landet.
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