Organisationspsykologisk Selskab i Dansk Psykologforening
Inviterer til heldagsarrangement
”Det effektive lederteam”

Specialister i arbejds- og organisationspsykolog Thomas Lundby og Morten Novrup fra IMPAQ vil
give et indblik i nyeste internationale forskning omkring lederteams og hvilke faktorer der har en
betydning for om de lykkes med teamets udfordringer.
Forskning viser, at lederteam er vor tids oliefelter: det er her vi finder kæmpe ressourcer og
potentialer, men også i praksis oplever kæmpe ressourcespild. Og desværre oftest med sidstnævnte
som resultat. Det skyldes at lederteam bl.a. ikke formår at håndtere uenigheder og konflikter uden at
det går ud over sammenhængskraften.
Kompleksiteten og forandringshastigheden gør det svært for én leder, at udstikke kursen for
organisationen og sikre, at den bliver fulgt. Det er nødvendigt med tværgående samarbejde i og
mellem organisationer. Eksempelvis på sygehuse, hvor samarbejdet mellem læger, forskere,
sygeplejersker, radiologer m.m. er afgørende. Eller skoler hvor behovet for samarbejde mellem
lærere og pædagoger er blevet større. Lederteamet er afgørende i forhold til at skabe kurs,
sammenhæng og fælles forpligtigelse på helheden.
Når vi skeler til den nyeste internationale forskning indenfor feltet, så peges der på at den danske
litteratur om udvikling af lederteams med primært fokus på teamets kommunikation, konflikter,
tillid, samspil mm. er forkert!
På kurset præsenteres en model, der indfanger de faktorer, som skal være til stede for at udvikle
effektive lederteam. Konkret rettes opmærksomheden bl.a. mod teamets forudsætninger, herunder at
de har et klart formål som team og arbejder med de korrekte sager på møder. Desuden skal det
enkelte medlem have noget ud af at være en del af teamet, heri indbefattet at opleve, at
medlemskabet af teamet bidrager til trivsel, motivation, læring og udvikling i sin ledelse.
Tid og sted:
Mandag d. 24. august, kl. 10.00-17.00.
Arosgården, Fiskergade 41, 4. Sal, 8000 Aarhus
Pris for medlemmer af OSiDP: 1500,- (inklusiv moms)
Pris for ikke-medlemmer: 2000,- (inklusiv moms)
Tilmelding sker på www.shop.osidp.dk
Senest d. 13. august
Bedste hilsner, AktiVesterne i OSiDP

