Er du en kompetent digital leder?
Bibliotekschefforeningen inviterer til medlemsmøde om ”Digital ledelse”
mandag den 20. november 2017 kl. 10.00-15.30 i Middelfart Kultur & Bibliotek /
Lillebæltsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart.
Hvis du svarer nej til ovenstående spørgsmål, er du ikke alene! BCF har netop lavet en undersøgelse blandt medlemmerne, som viser at ca. halvdelen ikke føler sig klædt godt nok på til
at udøve digital ledelse. 67% oplever heller ikke at medarbejderne er klædt godt nok på til at
formidle og synliggøre de digitale licenser. Men vi ved at gode digitale bibliotekstilbud forudsætter medarbejdere der har et digitalt mindset og som kan arbejde kvalificeret ind i området. Og at dette sker hvis netop lederne arbejder målrettet for at udvikle medarbejdernes
digitale kompetencer og som bl.a. bruger IT for at ændre organisationen, så er der et gab,
som vi chefer er nødt til at adressere og agere på. For fremtidens bibliotek er i høj grad også
virtuelt og digitalt, og det skulle gerne på sigt være lige så velkendt, velbesøgt og attraktivt
som det fysiske bibliotek er i dag.
På medlemsmødet vil du høre et par ”best practice” fra bibliotekerne; hvordan har man arbejdet med en strategi for det digitale, hvordan har man engageret og kompetenceudviklet
organisationen, hvordan prioriterer og fastholder man fokus på det digitale, hvordan får man
medarbejderne med?
Du vil også høre dine kolleger fortælle om deres erfaringer og hvordan de konkret arbejder
med digital ledelse, og du vil ikke mindst få god tid til at snakke og erfaringsudveksle med
dine kolleger – også om bøvlet ved det digitale – og få inspiration og forhåbentlig en masse
konkrete tips til hvordan man kan gå hjem og tage fat på opgaven!
Program:
10.00-10.15		
			

Velkomst og præsentation af BCFs undersøgelse v/Pia H. Friis, Formand for Bibliotekschefforeningen

10.15-10.45		
Digitalt Mindset – hvad er det? v/Pia Sletbjerg Skov, Udviklingskonsu			lent fra Kompetencesekretariatet
10.45-12.00
Best practice fra Herning og Gladsaxe v/Pernille Schaltz, Biblioteks		
			
chef fra Herning Bibliotekerne og Jakob Lærkes, Bibliotekschef fra Glad			saxe Bibliotekerne
12.00-13.00		

Frokost

13.00-14.45		
			

Vi team’er op og deler erfaringer, udfordringer, sejre og bøvl – og
drikker kaffe imens

14.30-15.30		

Opsamling, diskussion, fælles ”håndslag” i plenum og tak for i dag

Tilmelding og pris
Det koster 275 kr. for medlemmer at deltage i mødet, og 550 kr. for ikke-medlemmer.
No show gebyr på 550 kr.
Tilmeld via dette link senest fredag d. 3. november:
https://www.place2book.com/da/choose_ticket_sales_workflow?seccode=505988928f
Tid og sted
Mandag d. 20. november 2017 kl. 10-15.30
Middelfart Kultur & Bibliotek, Lillebæltsalen, Havnegade 6, 5500 Middelfart
NB: Du har lektier for til mødet; Du skal hjemmefra tænke på hvordan du er en digital leder –
udøver du det overhovedet? Hvad gør du konkret mht. at kompetenceudvikle medarbejderne
hos dig? Hvordan eksekverer du en digital strategi? Ændrer den digitale din ledelse – er du
blevet en anderledes chef, og hvis ja, på hvilken måde?
Hjemmearbejdet skal bruges i dialogen og erfaringsudveksling i grupperne.

