Kære kolleger
På ledersektionens vegne vil jeg sende jer en hilsen og håber det har været en skøn
sommer for alle.
Nogle gange er det jo vigtigt at lade op til endnu en tørn i ledelsesrummet i vores
fagspecialiserede mangfoldigheder.
Som så mange gange før føler jeg en trang til at understrege min holdning til og
fortale for vigtigheden af fag-faglige ledere i vores felt. Vi ser stadig en tendens til at
reducere i antallet af ledere og BIG SIZE de socialpædagogiske organisationer samt
centralisere vigtige strategiske, administrative ledelsesområder.
Jeg tror, vi skal dvæle lidt ved hvad der skal til for at holde ledelsesstillingerne på de
pædagogiske lederes hænder. Den bevægelse vi ser, må vi nødvendigvis møde med
åbent sind og sund skepsis – berige beslutningstagerne på de forskellige kommunale
og regionale direktionsgange med vores faglige og kvalitative bidrag. Forleden var jeg
sammen med kolleger på seminar og oplevede os selv blive udfordret på netop den
tendens, jeg omtaler. Hvad sker der når du som leder bliver udfordret på dine forforståelser og mentale modeller af ledelse og tvinges til nye og andre former for
relationer og netværk – og ikke mindst til samarbejdet med andre faggrupper.
Netop dette tema – professionsfaglig ledelse – DET NYE SORT er på tapetet på
landslederkonferencen d. 5. til 6. november 2015 i Odense. Programmet kan du finde
via dette link http://www.sl.dk/Faggrupper/Leder/Lederkonference.aspx
Invitation kommer også snart i din egen mailboks via nyhedsbrev. Nogle af de
ypperste kræfter indenfor ledelsesforskning vil udfordre og berige os disse dage. Og vi
får muligheden for i fællesskab at drøfte vores udfordringer indenfor ledelse af
socialpædagogiske tilbud.
Jeg vil stærkt opfordre til at deltage på konferencen og håber at vi mødes.
Efterårets øvrige aktiviteter vil blive annonceret løbende og herfra skal lyde en
opfordring til at deltage på de åbne bestyrelsesmøder vi afholder i vores lokale
ledersektion. Næste møde afholdes den 10. september 12.30 til 15.30 på Hejrevej.
Meld gerne din ankomst i en mail til kredskontoret.
Vivi Lauritsen
Formand for Ledersektionen

