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Strategiske temadage og udviklingskurser for styregrupper og boligorganisationer 

 

 

Har boligorganisationen sat kursen de næste 5 år? 

- Juster jeres vision, værdier og mål og lav en bedre handleplan for arbejdet 

Boligorganisationen og Organisationsbestyrelsen har ind i mellem behov for at kigge lidt ud i fremtiden, 

formulere eller ajourføre sin vision, sine værdier og sit målsætningsprogram. En vision og nogle klare mål 

må bygge på en analyse af boligorganisationens problemer og udfordringer. Det gøres bedst i en tæt dialog 

imellem boligorganisationens ansatte ledelse, administration, ejendomsfunktionærer, Organisationsbesty-

relsen og afdelingsbestyrelser. En temadag kan bruges til at sætte fokus på boligorganisationens udford-

ringer og til at skabe en nødvendig dialog mellem de mange parter, som hver for sig og sammen skal bi-

drage til at løse udfordringerne. Temadagen skal forberedes grundigt via formøder med boligorganisatio-

nens ledelse. En temadag kan munde ud i et strategisk oplæg, der peger på udfordringer og løsninger og 

som kan danne udgangspunkt for boligorganisationens fremtidige arbejde. 

 

 

Tverskov Kommunikation & Udvikling  

Jeg er uddannet journalist og har arbejdet som udviklingskonsulent i 15 år i den almene sektor. Jeg har 

igennem 8 år arbejdet i et boligsocialt projekt i Brøndby Strand, hvor jeg fik et godt indblik i mange 

afdelingsbestyrelsers arbejde. Jeg har siden arbejdet med mål og handleplaner for flere 

boligorganisationer.      

Hvis en temadag er godt forberedt, er det muligt via oplæg fra administrationen og beboerdemokrater at 

gennemføre spændende diskussioner, som kan samles til et fælles strategioplæg med visioner, værdier og 

en handleplan, der kan bruges som udgangspunkt for det fremtidige arbejde. 

Man kan også vælge at arbejde med visioner, værdier og mål over en længere periode, hvor flere temadage 

inddrages, kombineret med arbejdsudvalg og udviklingsmøder med færre deltagere. En strategisk plan for 

organisationen kan kombineres med et bestyrelsesværktøj, der gør bestyrelserne i stand til at implemen-

tere de overordnede visioner og mål.  


