
 
 
 

Følgeskabet er en socialøkonomisk virksomhed, som støtter dagtilbud og forældre i at lykkes bedst muligt i 

samarbejdet omkring alle børn. 

 

Formandsudviklingssamtalen  
  

Bestyrelsens resultater kendes på den langsigtede værdi den skaber for institutionen. At mestre det 

handler om at sætte det rette fokus på de opgaver, forpligtelser og muligheder, som ligger i bestyrelsen.   

 

Som frivillige bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand har man begrænset tid til at udøve sit 

bestyrelsesarbejde. Det er derfor vigtigt at den tid man investerer i arbejdet, er fokuseret og målrettet det 

man gerne vil sammen.  Det er centralt at hvis bestyrelsen skal fungere og skabe værdi, så skal dens formål 

og opgave være klart defineret og accepteret af de relevante parter. To centrale spørgsmål at stille sig selv 

som formand er derfor hvordan man sikrer at bestyrelsen løbende er værdiskabende og effektiv og 

hvordan den bedste udgave af bestyrelsen ser ud?  

Hvordan gribes samtalen an  
Formanden udfylder en kortfattet spørgeguide som indkredser og dermed indrammer hvor det er 

formanden ser bestyrelsens største udviklingspotentiale. Ud fra spørgeguiden indkredses i en indledende 

samtale, hvad der er centralt for samtalens indhold og hvad forventningen er til afkastet af samtalen.    

Under samtalen identificeres de initiativer der indenfor det afgrænsede emnefelt, forventeligt kan hjælpe 

formanden bedst på vej til at skabe et værdifuldt bestyrelsesarbejde. Emnerne belyses i tilstrækkeligt 

omfang til at formanden har det fornødne overblik til at kunne udpege de mest centrale pointer, som 

vedkommende vælger at arbejde videre med.   

Samtalen afrundes med en gennemgang af hvad der skal gøres og videreformidles til den øvrige bestyrelse, 

til lederen og til eventuelle andre relevante personer, for at formandsudviklingssamtalen kan få det mest 

virksomme efterliv.   

Følgeskab til formandsudviklingssamtalen kunne f.eks. sætte fokus på at:  
• få skabt en basisstruktur der gør at bestyrelsen årligt forholder sig til de vigtigste emner   
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• få skabt et bestyrelsesarbejde der arbejder med langsigtede mål og ikke 

enkeltsager    

• gøre formanden bedre i stand til at lede bestyrelsen og dermed få engageret og involveret hele 

bestyrelsen   

• få skabt nogle meningsgivende og værdiskabende møder   

• få taget fat på svære problemstillinger som er hæmmende for institutions videre udvikling  

Omfanget af Følgeskabet:  

• Formanden får tilsendt en spørgeguide som returneres til Følgeskabet   

• På baggrund af spørgeguiden afholdes en indledende samtale – typisk pr. telefon, hvor de centrale 

emner i samtalen identificeres og Følgeskabet udarbejder en dagsorden   

• Samtalen afholdes med en typisk varighed af 1½ - 2 timer – tid og sted aftales nærmere  

• Følgeskabet udarbejdelser referat indeholdende kort gennemgang af de drøftede emner, 

konklusioner og opfølgende aftaler   

Hvem er Følgeskabet?  
Følgeskabet er en socialøkonomisk virksomhed, som understøtter daginstitutionen i at få alle ressourcer i 

og omkring institutionen i spil.  Udgangspunktet i Følgeskabet er at begge parter går beriget fra 

samarbejdet. For Følgeskabet er det derfor vigtigt, at du som kunde ikke kun havde en positiv oplevelse 

mens det stod på, men også efterfølgende er blevet klædt så godt på og blevet så inspireret, at 

konsulentydelsen får et efterliv og skaber en forandring i hverdagen. Læs mere på www.folgeskabet.dk  

En socialøkonomisk pris  
Følgeskabet arbejder ud fra en forretningsmodel hvor vi sammen skal sikre, at I får det maksimale ud af 

jeres investering og tid. Derfor er der to betalingshonorarer.   

Første honorar er på 4.900 kr., som afregnes umiddelbart efter samtalen. Når samtalen er afsluttet 

definerer formanden en eller flere prøvehandlinger i samarbejde med Følgeskabet, som formanden 

forpligter sig på at arbejde videre med, f.eks. nogle af de emner der har været berørt i samtalen og som 

kalder på efterfølgende handling.   

3 måneder efter giver formanden en tilbagemelding til Følgeskabet på prøvehandlingen. Andet honorar 

afregnes kun såfremt prøvehandling, af uanset hvilken grund, ikke bliver ført ud i livet. Andet honorar lyder 

på 1.225 kr.   

Priserne er excl. moms.  

Rammerne for kurset  
Samtalen afholdes som udgangspunkt hos kunden.  Aflyses samtalen senere end 14 dage inden den 

fastsatte dato, faktureres 50 % af den samlede pris. Samtaler i Storkøbenhavn faktureres uden medregnet 

transport. Samtaler udenfor Storkøbenhavn faktureres med statens kørselstakst og evt. broafgift.  


