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testet og anbefalet
Bestyrelsen i Rødovre LMU blev
udvalgt som testpiloter på den
leder-ressource der hedder
’Idéudvikling hos det enkelte
medlem’

Lilian Thomsen, Kristina Nørgård Poulsen og Mikael Andersen
var alle tre med, da leder-ressourcen blev testet. Men hvad gik
det ud på og hvad syntes de om det?

Hvad gik leder-ressourcen ud på?
Kristina Det var en ressource, der handlede om at få medlemmerne i foreningen til at komme med nye idéer og engagere sig.
Det handlede om at skabe dynamik og kreativitet i foreningen.
Mikael Det var sådan en kombination af oplæg og opgaver. Indenfor begrænsede tidsrum skulle vi tale sammen eller skrive
om, hvilke tanker vi fik, for ligesom at konkretisere nogle af de
ting, oplægget handlede om.

Var det svært at gennemføre?
Lilian Det var rimelig nemt at forstå, og det fik fremprovokeret
mange gode samtaler.
Kristina Det var lidt svært at finde ud af, hvor vi skulle forandre
det helt store i Rødovre LMU, men det handler nok om, at vi har
haft meget fokus på det område i et stykke tid forud. Vi blev lidt
overraskede over, hvor lang tid det tog. Det er nok meget godt at
være forberedt på, at det tager lang tid.

Gav det jer noget hjælp?
Mikael Jaaa… altså vi syntes selv vi har en meget velfungerende LMU, men vi fik sat mere skub i nogle idéer, vi allerede
havde liggende.

Lilian Det er godt at stoppe op og tænke over om det nu går
sådan, som vi gerne vil have, det skal gå.
Kristina Det bekræftede os i, at det er vigtigt at få medlemmerne til at være aktive, til at føle sig velkomne og hjemme.

Har det forandret noget hos jer?
Mikael Vi uddelegerer flere opgaver i dag end vi gjorde før.
Lilian Vi har ikke ændret noget helt konkret, men opmærksomheden på det område er blevet øget.
Kristina Vi er nok blevet bedre til at skrive de gode forslag fra
medlemmerne ned og huske dem, og vi sørger for at opmuntre
og rose de initiativer, der kommer fra medlemmerne. Det er et
program, der får os til at tænke selv, det fortæller os ikke bare,
hvordan tingene skal gøres.

Vil I bruge den slags leder-ressourcer en
anden gang?
Lilian Vi vil gerne prøve mange flere.
Mikael Vi har brugt denne her… og det var godt.
Kristina Ja, jeg tror det er en rigtig god idé at bruge den slags
værktøjer, også der hvor man har en velfungerende LMU og
LMU-bestyrelse. Man skal jo lære noget hele tiden som bestyrelsesmedlem.

