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Formål og forventninger

Forventningsafstemning blandt net-
værksdeltagerne giver de bedste for-
udsætninger for at et netværk bliver 
en succes. Første skridt i kontrakten er 
derfor at få sat ord på og afstemt jeres 
forventninger til at indgå i netværket - 
hvad er formålet!

Vi anbefaler en proces, hvor I først 
hver især overvejer jeres personlige 
formål med at deltage i et netværk og 
herefter foretager en fælles drøftelse 
af formålet med jeres netværk.

Det kan være en god ide at tage ud-
gangspunkt i illustrationen af forskel-
lige formål med et netværk som I fin-
der her på siden.

Det er vigtigt for et netværks succes, at 
der er nogenlunde overensstemmelse 
mellem de enkelte deltagers formål 
med at deltage i netværket. Oplever 
du således, at dit fokus er langt fra re-
sten af netværkets, kan du overveje at 
skifte til et andet netværk.

På midtersiden finder I et skema til 
at nedskrive jeres formål og forvent-
ninger.

Formål med at indgå i et netværk

Formålet med at indgå i et netværk 
er at få adgang til indflydelse, res-
sourcer og karrieremuligheder.

Formålet er at få et frirum 
til sparring, erfaringsud-
veksling og støtte blandt 
ligesindede, fx nye ledere, 
hospicechefer, områdele-
dere i et geografisk område, 
ledere under 35, ledere 60+ 
eller lignende?

Er formålet at kompetenceud-
vikle sig og lade sig inspirere 
inden for ledelse, et speciale 
eller noget helt tredje?

Adgang

Fællesskab Læring



3

Idebank

I jeres ledernetværk er det jer, der 
fuldstændig bestemmer, hvad net-
værket skal have på dagsorden. 

Tag derfor en runde hvor I kommer 
med ideer til temaer, I ønsker at drøfte 
i netværket. 

I kan lade jer inspirere af eksempler-
ne på netværkstemaer som I finder 
her på siden.

På midtersiden finder I et skema til at 
nedskrive jeres ideer til temaer.

Eksempler på temaer I kan have på dagsorden i jeres netværk.

• Hvordan får jeg mine ideer igennem?
• Hvordan får jeg et topjob?
• Hvem er de vigtigste folk at kende?
• Alternative karriereveje
• En sundhedspolitisk 
 dagsorden vi skal sidde på!

• Sparring på ledelse af 
 medarbejdere
• Sparring på mine 
 ledelsesopgaver
• Fælleskab
• Håndtering af mobning

• Personlig ledelse
• Faglig ledelse
• Strategisk ledelse
• Personale ledelse
• Leadership Pipeline
• Relationel koordinering
• Lede opad

Adgang

Fællesskab Læring
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Formål og forventninger

Idebank
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Leveregler

Form
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Leveregler

Et netværks succes afhænger bl.a. af, 
at I kan skabe en god stemning, samt 
tillid og fortrolighed mellem jer som 
netværksdeltagere.

Derfor er det vigtigt, at I bliver enige 
om et sæt leveregler eller spilleregler 
som skal gælde i jeres netværk.

• Hvordan håndterer I fx de ting, I hø-
rer i jeres netværksgruppe? 

 Hvad betyder tavshedspligt?
• Hvordan er tonen, når I mødes?
• Og hvad med telefoner – skal de 

være slukkede?

Når levereglerne skal defineres, kan I 
begynde med en individuel refleksion 
over, hvornår I sidst har oplevet gode 
rammer, og hvilke spilleregler der var 
medvirkende til at skabe god adfærd? 

På midtersiden finder I et skema til at 
nedskrive jeres leveregler.

I kan også finde inspiration i nedenstående citat.

”En vigtig forudsætning for at skabe et stærkt ledernetværk er fuldstændig for-
trolighed i gruppen. En leder kan sjældent vise sig sårbar og tvivlrådig, så at kun-
ne det i netværket har stor værdi for mange ledere. I det stærke netværk stræber 
vi derfor efter åbenhed og tryghed, så lederne tør fortælle om deres svage sider, 
bekymringer og fejl”.

Nanna Munk, 
organisationskonsulent med speciale i at skabe kvalitet i netværksgrupper

”... tonen skal være ordentlig, når I mødes. Et ledernetværk er ikke stedet, hvor 
sarkasme, ironi og mere eller mindre nedsættende (om end sjove) vittigheder 
skal luftes”.

Nanna Munk, 
organisationskonsulent med speciale i at skabe kvalitet i netværksgrupper

I kan også finde inspiration i nedenstående citat.
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Form

Netværksroller
Vi vil anbefale, at I fordeler følgende 4 
netværksroller i netværket: 

1) Tovholder for netværket
 Tovholderen skal være et bindeled 

mellem netværksgruppen og Leder-
foreningen. Tanken er at tovholder 
og Lederforeningen udveksler in-
formation om jeres netværk, fx om 
jeres mødedatoer; om I ønsker flere 
medlemmer i netværket; om I øn-
sker at lukke for deltagere; om I luk-
ker jeres nedværk ned. Alt sammen 
informationer der vil blive tilgæn-
geligt på Lederforeningens hjem-
meside. Lederforeningen vil samti-
dig kunne klæde kontaktpersonen 
på ift. mulige oplæg, dagsordener 
samt i øvrigt være en sparringspart 
til kontaktpersonen ift. at opnå suc-
ces med jeres netværk.

2) Vært for de enkelte møder
 Værten er den som står for det prak-

tiske i forhold til lokaler, teknik og 
forplejning på et netværksmøde. 
Vælg en ny til hvert møde, så I for-
deler arbejdsbyrden mellem jer.

3) Oplægsholdere til de enkelte møder
 Oplægsholder eller oplægsholde-

re har til opgave at præsentere et 
tema eller en udfordring på et net-
værksmøde. Oplæg kan være rigtig 
gode som inspiration. I kan både 
selv stå for oplæg, og I kan få nogen 
udefra til at komme med oplæg. (Se 
forslag til oplæg på Lederforenin-
gens hjemmeside.)

 Når I tænker oplæg ind i jeres møder, 
er det vigtig at indtænke processer, 
hvor I alle er aktive. Afsæt derfor tid 
til, at I kan diskutere og reflektere.

4) Mødeleder ved de enkelte møder
 Mødelederen har som opgave at 

indkalde til et netværksmøde samt 
lave en dagsorden i samarbejde 
med vært og oplægsholder(e). Mø-
deleder står også for at lede selve 
netværket. Vælg en ny til hvert 
møde, så I fordeler en arbejdsbyr-
den mellem jer.

Det er en god ide enten at uddelegere 
rollerne som hhv. vært, mødeleder og 
oplægsholder til de enkelte møder helt 

fra start, eller alternativt fordele dem 
som afslutning på hvert netværksrolle. 

Kommunikation i netværket
Erfaringen siger at det kan være rigtig 
godt at kunne sparre med hinanden 
mellem møderne. Til det har I behov for 
at bestemme jer for et medie I vil bruge. 
Vi anbefaler Facebook eller LinkedIn.

Mødedatoer
Inden I starter netværket kan det være 
en god ide at foretage en forventnings-
afstemning om, hvor længe netværket 
skal eksistere. Som udgangspunkt an-
befales, at et netværk eksisterer 1 år. 
Ved afslutning af netværket anbefales, 
at I foretager en evaluering – herun-
der evaluerer om I ønsker at fortsætte 
netværket evt. med et andet formål. 
Det er også vigtigt, at I aftaler, hvor tit 
I skal mødes. Anbefalingen er min 6 
gange årligt. Og at I aftaler, hvor læn-
ge et møde skal vare.

Det er en god ide at planlægge fx 5 mø-
der frem. I kan bruge nedenstående 
skema til at indføje datoer, tidspunkter, 
emne, mødeleder samt sted og vært.
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Sankt Annæ Plads 30, 1250 København K

Telefon 46 95 39 00

lederforeningen@dsr.dk   www.dsr.dk/lederforeningen

Mødedatoer

Dato og kl. Emne Mødeleder Sted/vært

Kontaktoplysninger på personer i mit netværk


