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KÆRE FARMAKONOMLEDER
På Lederforum i foråret blev der drøftet netværk og netværksdannelse.
Grupperne er nu klar til at blive sat i gang.
Sensommeren og efteråret bliver en travl tid i foreningen. Dels står FIP for
døren, og så vil vi i efteråret holde en række møder rundt i hele landet, hvor vi
vil drøfte indholdet af den kommende kongres. Samtidig vil der her være
lejlighed til, at kandidaterne til formandsskabsvalget kan præsentere sig. Jeg
håber, at mange af jer vil deltage i møderne, så vi i fællesskab kan drøfte
foreningens fremtid.
Ha’ en fortsat god sensommer!

Med venlig hilsen

Christina Durinck
formand

NETVÆRKSGRUPPERNE ER I HUS
Sommeren er brugt til at sammensætte de første
netværksgrupper, som der netop nu tages
kontakt til.
Vi har sammensat 4 grupper med 8-10 personer i
hver, ud fra hvad der geografisk passede bedst. I
løbet af august skriver vi til deltagerne og aftaler
de nærmere detaljer omkring det første

opstartsmøde, som vi faciliterer. Grupperne er
blandet mellem foreningens tre sektorer, så
ledelseserfaringer kan deles på tværs.
Hvis du ikke har tilmeldt dig og nu sidder og
tænker: ”der skal jeg da også være med!”, så er
det absolut sidste chance i denne opstartsfase.
Udfyld dette skema og send det straks til Ulrik
Frederiksen (mail), så vil vi sørge for, at du
kommer med i en netværksgruppe.
Skulle du sidenhen ønske at blive tilmeldt en
netværksgruppe, kan du udfylde blanketten på
hjemmesiden, som du finder under
netværksdannelse.

FÅ MERE INDFLYDELSE - KEND DIT
LEDELSESRUM!
Hvor godt kender du dit ledelsesrum? Er det
tilpas i størrelsen, eller slår du dig nogle gange
på det?
Væksthus for Ledelse har udviklet et elæringskursus, der giver dig mulighed for at lære
dit ledelsesrum bedre at kende - og redskaber til
at påvirke det.
Tag det nye e-kursus, som består af fem gratis
lektioner, som du både kan gennemføre, mens
du er på arbejde, eller når du sidder derhjemme.
Lektionerne er korte og fokuserede og vil blive
tilsendt dig løbende, efter du har tilmeldt dig.

DERFOR SPÆNDER DINE IDEALER BEN FOR
DIG
Når du stræber efter at være den ideelle leder
eller medarbejder, kan du ende med at
tilsidesætte din egen integritet og identitet i en
sådan grad, at det kan medføre stress og
udbrændthed.
Læs her, hvordan du finder tilbage til at være dig
selv og dernæst leder - og hvordan du kan få
succes med begge dele - uden at gå på
kompromis med dine høje ambitioner.

Copyright © 2017 Farmakonomforeningen.
Kontakt os på:
Farmakonomforeningen
Skindergade 45-47
København K
1159 Danmark
Afmeld dig nyhedsbrevet

