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TILMELD DIG NU! 
Brænder du for at tage fat om udfordringer, som du 
mener netværk kan hjælpe med at løse? 
Vær med til at skabe fremtidens velfærdsløsninger i 
Albertslund Kommune. 

 
 

Afholdes af Sekretariat for Netværksstrukturen i samarbejde med VIA University College 
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At arbejde netværksbaseret kræver særlige kompetencer 
 

 

 

 

 

 

 

Praktisk information 

 
Pris 
Uddannelsesforløbet koster 
7.725 kr. pr. deltager. 
 

Tid 
Ledelse i samskabelsesproces-
ser er et valgfag på diplom i le-
delse og giver 5 ECTS-point. 
 
Uddannelsesaktiviteterne be-
står af 8 undervisningsdage for-
delt over fire måneder, der op-
startes i september med eksa-
men i januar. Derudover skal 
der afsættes tid til studiear-
bejdsdage og netværksaktivite-
ter. 
 
Som færdiguddannet netværks-
leder vil du indgå i et kompeten-
cefællesskab med andre net-
værksledere, og du skal være 
indstillet på fremadrettet at 
være en drivkraft på tværgå-
ende løsninger i kommunen. 

Formål 
På uddannelsen får du en teoretisk og praktisk 
værktøjskasse til at arbejde med netværk og til at 
lede netværksarbejdet. 

på uddannelsen bliver du klar på hvordan netværks-
arbejde og netværksledelse adskiller sig fra - og 
spiller sammen med - traditionel opgaveløsning og 
ledelse. 

Uddannelsen vil kvalificere dig til at arbejde net-
værksbaseret i praksis med aktører i og uden for 
den kommunale organisation i samskabelsesproces-
ser. 

 
Er netværkslederuddannelsen noget for dig? 
At lede netværksbaseret kræver ikke, at du er le-
der. Det kræver, at du har lyst til at arbejde med 
ledelse og samskabelse. Netværkslederuddannel-
sen er en del af et talentspor for ledelse. 

Netværksarbejde kan være med til at finde og løse 
udfordringer i din hverdag - overvej hvordan nye 
relationer mellem ledere, medarbejdere, borgere, 
virksomheder og politikere kan være med til at 
skabe bedre velfærd. 

Der ønskes et alsidigt hold af deltagere, som 
spænder over alle led i kommunen. Et hold som kan 
spille sammen og kan drage nytte af hinandens 
ressourcer og kompetencer. Snak med din leder, 
hvis du gerne vil med på netværkslederuddannel-
sen og send en kort beskrivelse af din motivation 
for at arbejde netværksbaseret og blive net-
værksleder til Sekretariat for Netværksstruktu-
ren. 

“Jeg følte, at mange ting kunne gøres anderledes, 
at de problemer vi løb ind i ofte hang sammen 
med manglende koordination. Hvorfor snakkede vi 
ikke mere sammen - og hvordan griber jeg det 
an?" 

- Susan, netværksleder 
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Den gode netværksleder 
- Har et blik for hvem der kan bringes positivt sammen for at opnå en helhedsori-
enteret forståelse af, samt _udvikle løsninger på netværkets tværgående udfor-
dring 
- Er facilitator og understøtter netværksdeltagerne i selv at finde svarerne på net-
værkets problemstillinger _og i at være medledere af netværksarbejdet. 
- Skaber forudsætninger for gensidig inspiration, udvikling og læring mellem delta-
gerne. 
- Formulerer og forfølger visioner og værdier for netværksarbejdet med øje for 
kommunens strategiske _dagsorden i en samskabende proces med netværksdelta-
gerne. 
- Har modet til at sætte processer i gang, stå på usikker grund, forfølge det 
ukendte og eksperimenterer _undervejs, idet netværkslederen ikke kender målet 
for netværksarbejdet på forhånd 

- Ønsker at gøre en forskel og få nye idéer til at materialisere sig i vores organisation 

Hvorfor netværksleder? 
De kompetencer og metoder du får 
igennem uddannelsen vil hjælpe dig til 
at gribe dit arbejde an på en anden 
måde, der vil kunne fremme effektivi-
tet, kvalitet og innovative løsninger i 
de velfærdsopgaver du udfører. 

 
Som netværksleder skal du turde ka-
ste dig ud i de nye arbejdsmetoder. 
Der er behov for, at du tør tage initi-
ativ til at udvikle sammen med andre, 
og at du går ud af de vante rammer 

 
Se om du kan identificere dig med 
dele af karakteristikken af ‘den gode 
netværksleder. 

 Eksisterende praksis møder frem-
tidig praksis 
Du vil sammen med de andre delta-
gere på uddannelsen få en central 
rolle i udviklingen af kommunen som 
velfærdsleverandør. 

et betyder, at du er ansvarlig for 
at føre det netværksbaserede 
arbejde ud i livet og at tage le-
derskab på det. Sekretariat for 
Netværksstrukturen vil under-
støtte og vejlede dig, men det 
forventes, at du aktivt arbejder 
med det. 

Efter endt uddannelse vil du 
indgå i et kompetencefællesskab 
af netværksledere - netværksle-
derpuljen - som kommunen kan 
trække på, når der skabes nye 
netværk. Du kan altid tage fat i 
Sekretariat for Netværksstruk-
turen og gå i dialog om dine over-
vejelser og netværksidéer. 

 
“Netværksarbejde er at synlig-
gøre ting på en anderledes 
måde, -at bruge nogle nye me-
toder til at finde ud af hvad ud-
fordringerne er”. 

- Pernille, netværksleder 



 

 

 

 

 

 

[Bagsidetitel] 
[Bagsideundertitel] 

TILMELDING 
Har du lyst til at være med? 
Så kontakt din leder og send en  
motiveret ansøgning til netvaerk@albertslund.dk 
 
Motivationens format er op til dig, men vi ser frem til at høre 
om din motivation og dine tanker og ideer om netværk . Læs 
mere om motivationen og om netværkslederuddannelsen på 
medarbejdersiden: 
www.medarbejdersiden.albertslund.dk/organisation/sekreta-
riat-for-netvaerksstrukturen/netvaerkslederuddannelse/ 
 
Ansøgningsfrist er d. 1. juni 2017. 

Der er plads til ca. 25 deltagere. I juni får du besked på, om 
du er med på holdet. 
Hvis du har spørgsmål eller blot er nysgerrig på uddannelses-
forløbet, så er du altid velkommen til at kontakte Sekretariat 
for Netværksstrukturen. 
netvaerk@albertslund.dk 

Tlf.: 43686082 
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