Ledelsesudvikling i kirken
- sparring og coaching
Som medlem af menighedsrådet kan du stå med et stort ledelsesmæssigt ansvar. Et ansvar, der internt i den kirkelige organisation handler om personaleledelse og som eksternt handler
om kommunikation med menighed og inddragelse af frivillige.
En stor mundfuld, hvor mange kan have brug for en hjælpende
hånd, hvis de skal lykkes med disse udfordringer.
Ulrich Consult tilbyder et ledersparrings- og coachingforløb, som
kan styrke dit lederskab i kirken. Forløbet kan medvirke til, at du
kan skabe et godt arbejdsmiljø i kirken med engagerede medarbejdere, der kan se meningen i kirkens retning og virke.
Forløbet tilrettelægges efter dine konkrete behov og i dialog med
Ulrich Consult - både i forhold til indhold og længde.
Mulige elementer i forløbet:
Individuel sparring
Har du brug for støtte til at forbedre din ledelse i kirken, eller har
du brug for et rum, hvor du ved hjælp af kvalificeret ledelsesfagligt
modspil kan reflektere over din personlige ledelsesstil, så er individuelle sparingsmøder en oplagt mulighed.
Gruppesparring
Står du med udfordringer i forhold til at optimere samarbejdet i
eksempelvis menighedsrådet, kan et eksternt og faciliterende blik
være en oplagt løsning. Med gruppesparring er der fokus på samarbejdsprocesser, gruppedynamik og på ledelse af gruppen.
Skyggecoaching
Skyggecoaching er en mulighed for dig, som gerne vil have et uvildigt og ledelsesfagligt blik på dine konkrete ledelseshandlinger.
Med skyggecoaching inviteres en konsulent med som ”fluen på
væggen”, når du står i en ledelsessituation, som du føler dig udfordret i. Efterfølgende drøfter du sammen med konsulenten dine
konkrete ledelseshandlinger, dine valg og din kommunikationsform, og med læring for øje undersøges hensigtsmæssigheden i
dine dispositioner og mulige alternativer.

Det med småt:
Sparrings- og coachingforløbet tilrettelægges med afsæt
i dine ønsker og behov.
Forløbet afvikles hos dig eller på et neutralt sted, som I
vælger.
Pris:
Prisen afhænger af, hvilket
forløb der aftales. Der kan
her aftales en fast beløbspris, en klippekortsordning
eller der kan afregnes løbende efter afholdte aktiviteter.
Kontakt:
Kontakt Jens Ulrich for nærmere information og indgåelse af aftale:
Tlf. 5183 2489
Mail: ju@ulrichconsult.dk
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Hvem kan have gavn af forløbet?
Ledersparrings- og coachingforløbet henvender sig til dig/jer, der
har et ledelsesansvar i kirken og som måske sidder med personaleansvar, et strategisk ansvar eller ansvar for tilrettelæggelse af kirkens aktiviteter. Du er derfor typisk medlem af menighedsrådet og
har måske rollen som kontaktperson, daglig leder eller andet.
Hvem er din konsulent?
Jens Ulrich varetager ledersparrings- og
coachingforløbet. Han har stor erfaring
med at arbejde med leder- og ledelsesudvikling i såvel frivillige organisationer, offentlige organisationer og private virksomheder. Han har gennem tiden givet sparring til og vejledt mere end 300 ledere. Jens Ulrich har endvidere
arbejdet med ledelse som forsker og har specialiseret sig i inddragende processer og samarbejdsprocesser på tværs af sektorer.
Jens Ulrich har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er cand.mag. i
bl.a. filosofi.
Baggrundsviden:
Læs eventuelt Jens Ulrichs seneste artikel "Uden retning mister menighedsrådet energi" i tidsskriftet "Kirken i dag", nr. 1, 2020. Artiklen
sætter fokus på, hvordan visionsarbejdet og medarbejderinddragelse kan styrke kirkens retning og medarbejdernes engagement.

