Den Hemmelige Post
- Få point til dit lederfællesskab

VELKOMMEN TIL DEN HEMMELIGE POST OM LEDERFÆLLESSKAB!
NU KAN DU BLIVE MEGET KLOGERE PÅ HVAD ET GODT LEDERFÆLLESSKAB ER, OG HVORDAN
LEDERFÆLLESSKABET I DIN KREDS BLIVER ENDNU BEDRE.
Der er 4 poster og én hemmelig post.
Undervejs er du meget velkommen til at skrive dine tanker om lederfællesskab ned. Det kan
også være en god hjælp, fordi spørgsmålene på de enkelte poster ligger i naturlig forlængelse
af hinanden. De skal således også tages kronologisk.
Hvis du kommer på gode ideer elle ting du tænker på er vigtigt omkring Lederfællesskabet i
kredsene, er du velkommen til at sende dem til landsdel4@fdf.dk
ER DU KLAR?! – HAR DU FUNDET EN MAKKER?
Den hemmelige post kræver nemlig en makker. Makkeren skal stille spørgsmålene på de 4
poster. Den anden skal lade sig ’interviewe’ af makkeren. Når I er færdig kan man evt. bytte og
den anden kan lade sig interviewe.
GÅ TIL POST NR. 1
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Den Hemmelige Post
- Post nr. 1
VELKOMMEN TIL DEN HEMMELIGE POST NR. 1 – Tema: Situationen netop nu!
Her kommer der et par spørgsmål du skal snakke med din makker om. I kan bruge alt den tid
på posten som I har lyst til. Forslag: 5min.
Det er makkerens opgave på posten at stille gode spørgsmål. F.eks. ”Hvorfor er netop dette
godt?”, ”Hvorfor tænker du på netop den situation?”, ”Hvorfor er det vigtigt for dig?”
A. Hvordan er jeres lederfællesskab i kredsen?
B. Hvornår viser de gode ting ved jeres lederfællesskab sig særligt tydeligt?
C. Hvordan er lederfællesskabet vigtigt for dig og din rolle i kredsen?

Side 2

Den Hemmelige Post
- Post nr. 2
VELKOMMEN TIL DEN HEMMELIGE POST NR. 2 – Tema: Perspektiver på situationen!
Her kommer der et par spørgsmål du skal snakke med din makker om. I kan bruge alt den tid
på posten som I har lyst til. Forslag: 10min.
Det er makkerens opgave på posten at stille gode spørgsmål. F.eks. ”Hvorfor er netop det
godt?”, ”Hvorfor tænker du på netop den situation?”, ”Hvorfor er det vigtigt for dig?”
A. Hvordan påvirker lederfællesskabet andre?
B. Hvad er det bedste og værste ved jeres lederfællesskab?
C. Hvilke forskellige og sammenhænge ser du i de forskellige perspektiver?
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Den Hemmelige Post
- Post nr. 3
VELKOMMEN TIL DEN HEMMELIGE POST NR. 3 – Muligheder og fremtiden!
Her kommer der et par spørgsmål du skal snakke med din makker om. I kan bruge alt den tid
på posten som I har lyst til. Forslag: 10min.
Det er makkerens opgave på posten at stille gode spørgsmål. F.eks. ”Hvorfor er netop det
godt?”, ”Hvorfor tænker du netop på det?”, ”Hvorfor er det vigtigt for dig?”
A. Hvad ønsker du lederfællesskabet skal kunne?
B. Hvordan kunne lederfællesskabet ideelt se ud om 6 måneder?
C. Hvis bedste medleder skulle give dig et godt råd hvad ville det være? - hvilke effekter
ville det så skabe?
D. Hvilken forskel kunne det gøre hvis lederfælleskabet blev anderledes i fremtiden?
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Den Hemmelige Post
- Post nr. 4
VELKOMMEN TIL DEN HEMMELIGE POST NR. 4 – Fremadrettede handlinger
Her kommer der et par spørgsmål du skal snakke med din makker om. I kan bruge alt den tid
på posten som I har lyst til. Forslag: 10min.
Det er makkerens opgave på posten at stille gode spørgsmål. F.eks. ”Hvorfor er netop det
godt?”, ”Hvorfor tænker du netop på det?”, ”Hvorfor er det vigtigt for dig?”
A. Hvilke handlinger vil på kort og længere sigt være de mest værdifulde for
lederfællesskabet?
B. Hvem skal involveres for at skabe de ønskede resultater for fællesskabet?
C. Hvad er den største barriere for at komme i mål og hvad kan du gøre for alligevel
kommer i mål?
D. Hvad er det første der skal ske?

Nu er der ikke flere poster. Hvis I har lyst kan i tage den hemmelige bonus post. Den hemmelige
bonuspost hjælper jer med at sætte handling på evt. udfordringer omkring lederfælleskabet eller
hjælpe dig i gang med de ændringer/forbedringer du ønsker.
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Den Hemmelige Post
- Bonusposten
VELKOMMEN TIL DEN HEMMELIGE BONUSPOST – Syv hurtige spørgsmål til sparring på en
konkret udfordring eller projekt i jeres kreds.
Denne bonuspost fungere rigtig godt som en ’Walk & Talk’ Hver person kan f.eks. få 10-15min.
hvor ens makker giver sparring. Gå ud i skoven! I må gerne beholde dette papir.

Makkeren stiller følgende spørgsmål:
1.
2.
3.
4.

Hvad vil du gerne opnå i kredsen?
Hvordan understøtter det, hvad kredsen og de andre ledere vil?
Hvordan ser kredsene konkret ud, når du er lykkedes med det, du ønsker?
Hvad er dine bedste idéer til løsninger / handlinger lige nu? (Makker spørger: Hvad
kunne du ellers gøre? – spørg gerne om dette flere gange)
5. Hvilke af de nævnte idéer tror du mest på?
6. Hvem kan hjælpe dig videre?
7. Hvad gør du konkret herfra?

Så er den hemmelige post slut. I får 8 point til jeres Lederfællesskab.
Hvis du har haft en god oplevelse med den Hemmelige post så send gerne en mail til
Landsdel4@fdf.dk eller del dine oplevelser og dit projekt på Facebook. Måske kan flere bruge netop
dine ideer.
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