Fremtidig
strategi på vej

Som jeg skrev i sidste nummer af bladet, har der været og er der meget at se
til her i efteråret. I oktober måned lagde
vi den 3. ud med at afholde den første
af vores snart traditionsrige to litteraturkonferencer i samarbejde med forlagene Gyldendal, Carlsen og Høst & Søn.
Det foregik i Billund, og her havde
jeg fornøjelsen blandt andet at overrække Læringscentrenes Forfatterpris
ved Edvard Pedersens Biblioteksfond til
forfatteren Anne Sofie Hammer. Det var
et rigtig vellykket arrangement.
Mandag ugen efter, den 8. oktober,
blev arrangementet dubleret i København, denne gang under ledelse af foreningens næstformand Klaus Svensson.
Også dette arrangement var vellykket.
Læs mere herom på de følgende sider.

relsen den 4. og 5. på et seminar skulle
arbejde på at formulere en strategi for
Kommunernes Forening for Pædagogiske Læringscentres frem til 2021.
Baggrunden for dette er blandt andet, at vi ønsker, at foreningen skal have
en mere klar profil og målsætning, som
både bestyrelsen og vores ansætte kan
arbejde hen imod til glæde for vores nuværende medlemmer og forhåbentlig
nye medlemmer.
Som opstart til denne nye strategi
afholdt vi som sagt i starten af oktober
et to-dags visionsseminar, hvor bestyrelsen og direktøren var samlet.
Seminaret blev som den første litteraturkonference afholdt i Billund,
hvilket noget af dagenes indhold også
bar præg af i og med, at udkastet til
foreningens vision og strategi i første
omgang blev bygget af LEGO-klodser!
Jep, det passer, vi skulle bygge med
LEGO-klodser for at komme frem til foreningens vision og strategi, viste det sig.
For at resultatet skulle blive så godt
som muligt, havde vi nemlig allieret os
med et konsulentfirma udefra til at lede
disse to dage. Dette blandt andet for
at hele bestyrelsen kunne involvere sig,
men også for at få en professionel tilgang til opgaven.

Visionsseminar

Kreativ og grundig proces

Men i dagene mellem de to konferencer
var der også meget at se til, idet besty-

Konsulentfirmaet havde en innovativ tilgang til, at vi i bestyrelsen kunne kom-
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me frem til blandt andet visionen via en
proces, som hedder Lego Serious Play,
der er opfundet af Kjeld Kirk og LEGO.
Processen går ud på, at man hver
især med LEGO-klodser bygger sin egen
vision, som så til sidst skal sættes sammen med de øvrige bestyrelsesmedlemmers visioner – hvorved man får et samlet udkast til vision.
Visionen og missionen er endnu ikke
gjort færdig, da det skal finpudses først.
Det samme gør sig gældende for foreningens målsætninger og handlingsplaner, som vi også gik i gang med på
seminaret.
Det er nemlig min opfattelse, at visioner og missioner intet er værd, hvis
der ikke bliver opstillet nogle konkrete
målsætninger og handlingsplaner, som
underbygger vision og mission.
På samme måde kan man heller ikke
opfylde målsætning og handlingsplaner, hvis man ikke har budgetteret og
organiseret sig efter dette.
Alt dette hænger tæt sammen og er
kun muligt at udføre, hvis der er en rød
tråd gennem det hele. Derfor har vi i
bestyrelsen en spændende tid foran os,
hvor vi i tiden frem til nytår skal arbejde
meget og grundigt med denne opgave.
Vi regner med at have det hele klar
til opstart januar 2019, hvor vi så vil
køre efter Kommunernes Forening for
Pædagogiske Læringscentres strategi
2021.
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