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Baggrund 
Forandringer er et grundvilkår for professionshøjskolesekto-
ren; nye kerneopgaver kommer til, der er begrænsede økono-
miske rammer, og der stilles krav om at tilrettelæggelsen af 
arbejdstiden såvel som arbejdsprocesserne effektiviseres. 

I UCN har vi netop indledt en ny strategiperiode, der sætter 
retning for organisationens udvikling frem mod år 2020. Med 
udviklingskontrakten og kvalitetsarbejdet udtrykker strategi 
2020 den strategiske ramme, der er sat for udviklingen af 
UCN i de kommende år. 

Realiseringen af strategi 2020 afhænger i høj grad af, hvordan 
ledere og medarbejdere formår at omsætte de strategiske 
indsatsområder og målsætninger til konkrete og værdiska-
bende resultater. I UCN ser vi ledelse som et stærkt virke-
middel til, at vi som institution kan lykkes med at skabe de 
forandringer, vi står overfor – både nu og fremover.

Ledelse i UCN
Forståelsen af ledelse i UCN rummer to forskellige dimensio-
ner; ledelse som position og ledelse som proces.

I UCN arbejder vi med en hierarkisk organisering, der består 
af tre ledelsesniveauer (rektorat, chefer og ledere). Ledel-
sesniveauerne angiver et særskilt defineret ledelsesansvar, 
der efterlader forventninger om, at de enkelte ledere udøver 
ledelse i kraft af deres position. 

Ud over den hierarkiske forståelse af ledelse, anskuer vi 
ledelse som en proces, der kontinuerligt skabes mellem 
mennesker på tværs af organisering og hierarki. Således for-
står vi også ledelse som en proces, der kontinuerligt skabes 
mellem mennesker - en proces, der har til formål at skabe 
resultater i tilknytning til den kerneopgave, vi skal løse.
Vores forståelse af ledelse som disse to dimensioner tegner 
konturerne af et fælles ledelsesgrundlag, som består af to 
elementer, der understøtter ledelse som position og proces: 

 > En beskrivelse af det individuelle ansvar, der knytter sig til 
de forskellige ledelsesniveauer i UCN 

 > En beskrivelse af nogle generiske handlemønstre, der 
angiver retning for den ønskede ledelsesadfærd i UCN 

De to elementer skal forstås i en sammenhæng og supplerer 
hinanden. 
 

HandlemønstreAnsvar
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Ansvarsbeskrivelse
I UCN er ledelsen hierarkisk inddelt i tre ledelsesniveauer: 
rektorat, chefer og ledere. Til hvert af de tre niveauer kobler 
sig et særskilt ansvar, som er beskrevet med afsæt i fire 
ledelsesdiscipliner; ”strategisk ledelse, personaleledelse, 
faglig ledelse og administrativ ledelse”.

Ansvarsbeskrivelsen tager ikke højde for variationen i stil-
lingsbetegnelser eller titler inden for de enkelte niveauer. I 
forhold til chefniveauet er der foretaget en sondring mellem 
henholdsvis chefer, der leder ledere og chefer, der leder 
medarbejdere. Ansvarsbeskrivelsen for chefer vil dermed 
indeholde to udgaver ud fra en betragtning om, at ansvaret er 
forskelligt, alt efter om delegation til underliggende ledelses-
niveauer er en mulighed eller ej.

Ansvarsbeskrivelsen skal ikke fungere som et statisk mani-
fest af, hvem der gør hvad. Delegering af ansvar kan finde 
sted på alle ledelsesniveauer, og det er fortsat nødvendigt, at 
chefer og ledere løbende afklarer deres ledelsesrum i fæl-
lesskab med henblik på at præcisere rammer, roller, ansvar, 
opgaver, forudsætninger og forventninger i forhold til eget 
ledelsesområde. 

Formål
Med udarbejdelsen/udvikling af et fælles ledelsesgrundlag, 
ønsker vi at sætte et dedikeret fokus på ledelse.

Formålet med ledelsesgrundlaget er: 

 >  at præcisere og formidle det ansvar, der ligger til grund 
for ledelsesopgaven i UCN

 >  at tydeliggøre og sætte retning for den ledelsesadfærd, vi 
tilskynder og ønsker i UCN 

 >  at have et grundlag for udvikling af chefer/ledere i UCN

I de følgende afsnit udfoldes de handlemønstre, som skal 
betone ledelse i UCN uanset ledelsesniveau, og dernæst 
beskrives ledelsesansvaret for rektorat, chefer og ledere.
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Rektoratet har ansvar for at…

 >  Udvikle og iværksætte en overordnet strategi for UCN

 >  Udvikle og fastlægge institutionens overordnede 
kvalitetsmål 

 >  Sikre fortsat kvalitetssikring og udvikling for UCN

 >  Udvikle og iværksætte en intern styringsmodel i UCN

 >  Fastlægge den interne organisering af UCN

 >  Profilere UCN som uddannelses- og vidensinstitution 
både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

 >  Varetage personaleledelse af chefer

 >  Ansætte og afskedige chefer

 >  Beslutte institutionens overordnede strategi for 
kompetenceudvikling

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af chefer i 
samspil med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og 
institutionen

 >  Fastlægge den interne organisering af samarbejds- 
og arbejdsmiljø-organisation i UCN

 >  Beslutte, kommunikere og tilrettelægge større 
forandringsprocesser i samarbejde med UCN’s 
overordnede samarbejdsorganer

 >  Sikre løbende drift og udvikling af interne 
samarbejdsorganer i UCN

 >  Sikre at håndtering af arbejdsmiljø i UCN sker i 
henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning og 
forankret i UCN’s værdibaserede personalepolitik

 >  Udvikle og iværksætte nødvendige personalepolitiske 
tiltag i UCN

 >  Institutionen agerer i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og regelgrundlag

 >  Udvikle et kvalitetssystem i UCN

 >  Indgå relevante samarbejds- og partnerskabsaftaler

 >  Prioritere og sikre pædagogisk ledelse i UCN

 >  Udarbejde og overholde koncernbudget

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer

STRATEGISK LEDELSE PERSONALELEDELSE
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 >  Udvikle og iværksætte en overordnet strategi for UCN

 >  Udvikle og fastlægge institutionens overordnede 
kvalitetsmål 

 >  Sikre fortsat kvalitetssikring og udvikling for UCN

 >  Udvikle og iværksætte en intern styringsmodel i UCN

 >  Fastlægge den interne organisering af UCN

 >  Profilere UCN som uddannelses- og vidensinstitution 
både lokalt, regionalt, nationalt og internationalt

 >  Varetage personaleledelse af chefer

 >  Ansætte og afskedige chefer

 >  Beslutte institutionens overordnede strategi for 
kompetenceudvikling

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af chefer i 
samspil med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og 
institutionen

 >  Fastlægge den interne organisering af samarbejds- 
og arbejdsmiljø-organisation i UCN

 >  Beslutte, kommunikere og tilrettelægge større 
forandringsprocesser i samarbejde med UCN’s 
overordnede samarbejdsorganer

 >  Sikre løbende drift og udvikling af interne 
samarbejdsorganer i UCN

 >  Sikre at håndtering af arbejdsmiljø i UCN sker i 
henhold til gældende arbejdsmiljølovgivning og 
forankret i UCN’s værdibaserede personalepolitik

 >  Udvikle og iværksætte nødvendige personalepolitiske 
tiltag i UCN

 >  Institutionen agerer i overensstemmelse med 
gældende lovgivning og regelgrundlag

 >  Udvikle et kvalitetssystem i UCN

 >  Indgå relevante samarbejds- og partnerskabsaftaler

 >  Prioritere og sikre pædagogisk ledelse i UCN

 >  Udarbejde og overholde koncernbudget

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer

FAGLIG LEDELSE ADMINISTRATIV LEDELSE
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Chefer for ledere har ansvar for at…

 >  Prioritere og kommunikere strategiindsatser inden for 
eget område samt etablere samarbejde på tværs af 
områder

 >  Fastlægge organisering af eget område inden for de 
overordnede rammer

 >  Profilere eget fagområde lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt

 >  Sikre udvikling af eget område med afsæt i 
omverdenens behov

 >  Varetage personaleledelse af ledere inden for eget 
område

 >  Ansætte og afskedige ledere og medarbejdere inden for 
eget område

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af ledere inden 
for eget område i samspil med UCN’s strategi til gavn 
for den enkelte og institutionen

 >  Tilrettelægge og kommunikere større 
forandringsprocesser inden for eget område 
i samarbejde med relevante tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter

 >  Bidrage til at sikre behandling af aktuelle og relevante 
trivsels- og arbejdsmiljørelaterede emner i samarbejds- 
og/eller arbejdsmiljøorganisation 

 >  Udmønte lovgivning og regelgrundlag på eget område

 >  Prioritere og kommunikere indsatser på eget område, 
som følge af institutionens overordnede kvalitetsmål og 
udviklingskontrakt 

 >  Opsøge og indgå i samarbejder, som udvikler 
videngrundlaget inden for eget område

 >  Etablere rammer, der fremmer pædagogisk ledelse 
inden for eget område

 >  Udarbejde og overholde budget for eget område

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer

STRATEGISK LEDELSE PERSONALELEDELSE
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 >  Prioritere og kommunikere strategiindsatser inden for 
eget område samt etablere samarbejde på tværs af 
områder

 >  Fastlægge organisering af eget område inden for de 
overordnede rammer

 >  Profilere eget fagområde lokalt, regionalt, nationalt og 
internationalt

 >  Sikre udvikling af eget område med afsæt i 
omverdenens behov

 >  Varetage personaleledelse af ledere inden for eget 
område

 >  Ansætte og afskedige ledere og medarbejdere inden for 
eget område

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af ledere inden 
for eget område i samspil med UCN’s strategi til gavn 
for den enkelte og institutionen

 >  Tilrettelægge og kommunikere større 
forandringsprocesser inden for eget område 
i samarbejde med relevante tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter

 >  Bidrage til at sikre behandling af aktuelle og relevante 
trivsels- og arbejdsmiljørelaterede emner i samarbejds- 
og/eller arbejdsmiljøorganisation 

 >  Udmønte lovgivning og regelgrundlag på eget område

 >  Prioritere og kommunikere indsatser på eget område, 
som følge af institutionens overordnede kvalitetsmål og 
udviklingskontrakt 

 >  Opsøge og indgå i samarbejder, som udvikler 
videngrundlaget inden for eget område

 >  Etablere rammer, der fremmer pædagogisk ledelse 
inden for eget område

 >  Udarbejde og overholde budget for eget område

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer

FAGLIG LEDELSE ADMINISTRATIV LEDELSE
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Chefer for medarbejdere har ansvar for at…

STRATEGISK LEDELSE PERSONALELEDELSE

 >  Prioritere strategiindsatser og tilrettelægge den 
konkrete udmøntning af strategien inden for egen 
afdeling

 >  Fastlægge hvordan samarbejde mellem chef og 
medarbejdere udmøntes konkret afdelingen (f.eks. 
teamorganisering)

 >  Sikre udvikling af egen afdeling med afsæt i 
organisationens behov

 >  Varetage personaleledelse af medarbejdere i 
afdelingen 

 >  Ansætte og afskedige medarbejdere i afdelingen

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af 
medarbejdere inden for egen afdeling i samspil 
med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og 
institutionen

 >  Tilrettelægge og kommunikere større 
forandringsprocesser inden for egen afdeling 
i samarbejde med relevante tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter

 >  Bidrage til at sikre behandling af aktuelle og 
relevante trivsels- og arbejdsmiljørelaterede 
spørgsmål emner i samarbejds- og/eller 
arbejdsmiljøorganisation

 >  Tilrettelægge hvordan lovgivning og regelgrundlag 
udmøntes inden for egen afdeling

 >  Prioritere, kommunikere og tilrettelægge indsatser i 
egen afdeling, som følge af institutionens overordnede 
kvalitetsmål og udviklingskontrakt 

 >  Opsøge og indgå i samarbejder, som udvikler 
videngrundlaget i afdelingen/uddannelsen

 >  Initiere pædagogisk ledelse i egen afdeling

 >  Udarbejde og overholde budget i egen afdeling

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer
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FAGLIG LEDELSE ADMINISTRATIV LEDELSE

 >  Prioritere strategiindsatser og tilrettelægge den 
konkrete udmøntning af strategien inden for egen 
afdeling

 >  Fastlægge hvordan samarbejde mellem chef og 
medarbejdere udmøntes konkret afdelingen (f.eks. 
teamorganisering)

 >  Sikre udvikling af egen afdeling med afsæt i 
organisationens behov

 >  Varetage personaleledelse af medarbejdere i 
afdelingen 

 >  Ansætte og afskedige medarbejdere i afdelingen

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af 
medarbejdere inden for egen afdeling i samspil 
med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og 
institutionen

 >  Tilrettelægge og kommunikere større 
forandringsprocesser inden for egen afdeling 
i samarbejde med relevante tillids- og 
arbejdsmiljørepræsentanter

 >  Bidrage til at sikre behandling af aktuelle og 
relevante trivsels- og arbejdsmiljørelaterede 
spørgsmål emner i samarbejds- og/eller 
arbejdsmiljøorganisation

 >  Tilrettelægge hvordan lovgivning og regelgrundlag 
udmøntes inden for egen afdeling

 >  Prioritere, kommunikere og tilrettelægge indsatser i 
egen afdeling, som følge af institutionens overordnede 
kvalitetsmål og udviklingskontrakt 

 >  Opsøge og indgå i samarbejder, som udvikler 
videngrundlaget i afdelingen/uddannelsen

 >  Initiere pædagogisk ledelse i egen afdeling

 >  Udarbejde og overholde budget i egen afdeling

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer



10

Ledere har ansvar for at…

STRATEGISK LEDELSE PERSONALELEDELSE

 >  Prioritere og tilrettelægge hvordan strategien kan 
omsættes inden for egen uddannelse/afdeling

 >  Fastlægge, hvordan samarbejdet mellem leder og 
medarbejdere udmøntes konkret i afdelingen (f.eks. ved 
teamorganisering) 

 >  Profilere uddannelsen ift. potentielle studerende og 
aftagere af dimittender

 >  Sikre udvikling uddannelsen/afdelingen med afsæt i 
omverdenens behov

 >  Varetage personaleledelse af medarbejdere i 
uddannelsen/afdelingen 

 >  Ansætte og afskedige medarbejdere i uddannelsen/
afdelingen

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af 
medarbejdere inden for uddannelsen/afdelingen i 
samspil med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og 
institutionen

 >  Tilrettelægge og kommunikere større 
forandringsprocesser i uddannelsen/afdelingen i 
samarbejde med relevante tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter

 >  Bidrage til at sikre behandling af aktuelle og relevante 
trivsels- og arbejdsmiljørelaterede spørgsmål emner i 
samarbejds- og/eller arbejdsmiljøorganisation 

 >  Tilrettelægge hvordan lovgivning og regelgrundlag 
udmøntes inden for egen uddannelse/afdeling

 >  Tilrettelægge den konkrete indsats i afdelingen/ 
uddannelsen, som sikrer målopfyldelse ift. prioriterede 
indsatser og overordnede kvalitetsmål

 >  Opsøge og indgå i samarbejder, som udvikler 
videngrundlaget i uddannelsen/afdelingen

 >  Initiere pædagogisk ledelse i uddannelsen/afdelingen

 >  Udarbejde og overholde budget i egen uddannelse/
afdeling

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer 
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FAGLIG LEDELSE ADMINISTRATIV LEDELSE

 >  Prioritere og tilrettelægge hvordan strategien kan 
omsættes inden for egen uddannelse/afdeling

 >  Fastlægge, hvordan samarbejdet mellem leder og 
medarbejdere udmøntes konkret i afdelingen (f.eks. ved 
teamorganisering) 

 >  Profilere uddannelsen ift. potentielle studerende og 
aftagere af dimittender

 >  Sikre udvikling uddannelsen/afdelingen med afsæt i 
omverdenens behov

 >  Varetage personaleledelse af medarbejdere i 
uddannelsen/afdelingen 

 >  Ansætte og afskedige medarbejdere i uddannelsen/
afdelingen

 >  Prioritere og sikre kompetenceudvikling af 
medarbejdere inden for uddannelsen/afdelingen i 
samspil med UCN’s strategi til gavn for den enkelte og 
institutionen

 >  Tilrettelægge og kommunikere større 
forandringsprocesser i uddannelsen/afdelingen i 
samarbejde med relevante tillids- og arbejdsmiljø-
repræsentanter

 >  Bidrage til at sikre behandling af aktuelle og relevante 
trivsels- og arbejdsmiljørelaterede spørgsmål emner i 
samarbejds- og/eller arbejdsmiljøorganisation 

 >  Tilrettelægge hvordan lovgivning og regelgrundlag 
udmøntes inden for egen uddannelse/afdeling

 >  Tilrettelægge den konkrete indsats i afdelingen/ 
uddannelsen, som sikrer målopfyldelse ift. prioriterede 
indsatser og overordnede kvalitetsmål

 >  Opsøge og indgå i samarbejder, som udvikler 
videngrundlaget i uddannelsen/afdelingen

 >  Initiere pædagogisk ledelse i uddannelsen/afdelingen

 >  Udarbejde og overholde budget i egen uddannelse/
afdeling

 >  Efterleve interne procedurer og retningslinjer på eget 
område

 >  Sikre anvendelse af administrative systemer 
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Handlemønstre for ledelse

MOD

Hvad forstår vi ved MOD?

Når ledelse udøves for at skabe udvikling og innovation, skal 
ledelse særligt være kendetegnet ved mod. 

Mod handler om at gøre, hvad der er nødvendigt og at træffe 
beslutninger, også når grundlaget er ufuldstændigt eller 
usikkert. 

Når vi udviser MOD, betyder det bl.a. at

 >  Vi er nytænkende, risikovillige og udfordrer det 
eksisterende 

 >  Vi sætter ambitiøse mål 
 >  Vi italesætter uafklarede forhold og står frem uden 

nødvendigvis at kende svarene 
 >  Vi går forrest og træffer beslutninger til UCN’s bedste
 >  Vi ser fejl som muligheder for at skabe fælles læring

SYNLIGHED

Hvad forstår vi ved SYNLIGHED? 

Når ledelse udøves for at skabe en tydeligere profilering 
af det, vi står for og af de kvaliteter, vi repræsenterer, skal 
ledelse særligt være kendetegnet ved synlighed. 

Synlighed handler om, at vi gør os gældende over for vores 
omverden, så vi udmærker os positivt.

Synlighed handler også om, at vi internt i organisationen 
kommunikerer en tydelig retning, og at vi løbende afklarer 
rammer og råderum med lederkollegaer og medarbejdere. 
 
Når vi er SYNLIGE, betyder det bl.a. at

 > Vi er dagsordensættende i samarbejde med vores 
omverden

 >  Vi er aktive og synlige ambassadører for UCN
 >  Vi handler i overensstemmelse med vores ansvar
 >  Vi afstemmer forventninger og sikrer en tydelig 

ansvars- og opgavefordeling med vores medarbejdere og 
lederkollegaer

 >  Vi er opsøgende i forhold til professioner og erhverv og 
bidrager til fælles videnudvikling

Den generiske del af ledelsesgrundlaget tager afsæt i fire 
handlemønstre. Handlemønstrene indgår som et integreret 
element i strategi 2015 såvel som strategi 2020, men ses 
som nogle grundlæggende prioriteringer i forhold til ledelse i 
UCN, der rækker ud over de til enhver tid gældende strategi-
perioder. 

Handlemønstrene beskriver den ledelsesadfærd, som ledelse 
i UCN skal kendes og evalueres på; både når der skal ske 
udvikling, og når der skal sikres stabilitet.

Handlemønstrene er beskrevet med afsæt i hvad vi forstår ved 
dem, og mere konkret hvad de betyder. 
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HANDLEKRAFT

Hvad forstår vi ved HANDLEKRAFT? 

Når ledelse udøves for at skabe resultater, skal ledelse sær-
ligt være kendetegnet ved handlekraft.

Handlekraft handler om at igangsætte, fastholde tempo ved 
at træffe de nødvendige beslutninger, korrigere undervejs og 
holde målet for øje.

Når vi udviser HANDLEKRAFT, betyder det bl.a. at

 >  Vi sætter klare og kommunikerbare mål for 
opgaveløsningen

 >  Vi tager initiativ og prioriterer opgaver og ressourcer
 >  Vi følger løbende op på mål og sikrer fremdrift
 >  Vi realiserer beslutninger
 >  Vi tilskynder en effektiv opgavevaretagelse ved løbende at 

afklare samarbejdsflader

SAMMENHÆNG

Hvad forstår vi ved SAMMENHÆNG?

Når ledelse udøves for at skabe resultater og sikre stabilitet, 
skal ledelse særligt være kendetegnet ved sammenhæng.

Når vi skaber sammenhæng, handler det om at have et 
organisatorisk overblik og et helhedsorienteret fokus. 
Sammenhæng handler også om at involvere og motivere 
medarbejdere, når opgaverne løses i fællesskab på tværs af 
organisationen. 

Når vi skaber SAMMENHÆNG, betyder det bl.a. at?

 >  Vi har blik for helheden og sikrer koordinering mellem 
forskellige UCN-initiativer

 >  Vi deler relevant information og viden 
 >  Vi udvikler velfungerende samarbejdsformer
 >  Vi afklarer løbende roller og ansvar gennem et 

tillidsbaseret samarbejde
 >  Vi tager et fælles ansvar og understøtter hinanden i at 

præstere vores bedste

Yderligere konkretisering af handlemønstrene kan kun ske 
med afsæt i de enkelte lederes virkelighed og kontekst, og 
derfor vil den egentlige udfoldning af handlemønstrene ske 
som en del implementeringen af ledelsesgrundlaget.
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I februar 2016 besluttede rektoratet at igangsætte udviklin-
gen af et ledelsesgrundlag i UCN. 

Processen tog afsæt i ønsket om at udvikle en prototype af et 
ledelsesgrundlag, som skulle afprøves i praksis, inden det fik 
sit endelige udtryk.

De bærende ideer med procesdesignet var:

 >  At komme hurtigt i gang med at udarbejde en version 1.0 
af ledelsesgrundlaget

 >  At afprøve version 1.0 i praksis og anvende de konkrete 
erfaringer i til at foretage gavnlige justeringer til en 
endelig version 2.0

 >  At skabe en stærk involvering af relevante aktører for at 
få input til ledelsesgrundlagets form og indhold samt at 
fremme muligheden for at etablere et bredt ejerskab. 

Processen blev igangsat på et seminar for alle ledere og 
chefer i UCN. I den forbindelse blev der etableret en skri-
vegruppe, der fungerede som knudepunkt for udviklingen 
af ledelsesgrundlaget. Undervejs blev forskellige relevante 
aktører involveret, som gav input til ledelsesgrundlagets form 
og indhold. Det var ambitionen at udvikle den første version af 
ledelsesgrundlaget inden for en relativ kort tidshorisont fra 
marts til august 2016. 

Om udviklingsprocessen
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