LEDERRÅDGIVNING
I BUPL ÅRHUS

Lederrådgivningen
Som leder og medlem af BUPL er du automatisk medlem
af BUPL’s lederforening og kan dermed benytte dig af
lederrådgivningen.
Rådgivningen og medlemsskabet af BUPL’s lederforening
er en del af det, du betaler til via dit medlemskontingent.
Via BUPL’s lederrådgivning kan du få sparring på de
problemstillinger, du har som leder. Rådgivningen kan
bidrage til refleksion og afklaring for dig som leder, fx hvis
du skal håndtere samarbejdsproblemer.
BUPL’s lederrådgivning har tavshedspligt om alt, du
henvender dig om.

Du kan som pædagogfaglig leder få rådgivning om:
• Institutionens formål og kerneopgave
• Rollen som arbejdsgiverrepræsentant og ledelsesperson
• Vilkårene som medarbejder og lønmodtager
• Din egen karriere og kompetenceudvikling

Sådan rådgiver vi
Rådgivningen tager udgangspunkt i dig og det, du henvender dig om.
Lederrådgiveren kan ikke løse konkrete problemer eller tage beslutninger
på dine vegne men har som mål at hjælpe dig, så du bliver i stand til at
handle på problemet eller træffe beslutninger.
Du kan fx få konkrete oplysninger, ny viden eller sparring med henblik på
at løse dit problem eller dit dilemma.
Lederrådgiveren lytter til problemstillingen, stiller uddybende spørgsmål og
hjælper med at afdække handlemuligheder og begrænsninger.
BUPL’s lederrådgivning trækker på en række specialister for at sikre, at du
får det mest kompetente svar.
Rådgiveren rådgiver og varetager ikke lederes og pædagogers interesser
i samme sag. På den måde sikrer vi bedst muligt, at der ikke opstår
interessekonflikter.

Opfølgning
Du aftaler med din rådgiver, om du ønsker, at BUPL kontakter dig
efterfølgende for at følge op på problemstillingen. Al rådgivning
sker under rådgivningsansvar.
Du er altid velkommen til at komme med feedback og respons på
vores lederrådgivning. Hvis du ikke er tilfreds med den rådgivning,
du har modtaget, kan du klage. Du kan læse mere om dine
muligheder for at klage på
www.bupl.dk/klagenaevn

Kontakt BUPL Århus’ lederrådgivning
Ulf Groth Berntsen, fælles leder
tillidsrepræsentant
+45 3546 5656
+45 6196 4281
ugb@bupl.dk
Sanne Bjørn, sekretariatsleder
+45 2713 4440
sbj@bupl.dk
Helle Ebsen, næstformand, kasserer
+45 5119 5864
hee@bupl.dk

Kontakt BUPL’s centrale leder- og
karriererådgivning
BUPL har en central leder- og karriererådgivning
i København, som du kan kontakte på
+45 3546 5160 mandage og torsdage kl. 10-15.

