
Netværksgruppe: Bliv en endnu bedre driftsleder 

Er du lige startet som driftsleder i en landbrugsvirksomhed, eller har du været i gang i en kort 
årrække? Og kunne du tænke dig input til, hvordan du leder dine medarbejdere – og samtidig fører 
ejerens visioner ud i livet på en god måde? Så er Patriotisk Selskabs nye netværksgruppe for 
yngre driftsledere måske noget for dig. 
 
Vi har valgt at starte en netværksgruppe, fordi flere yngre driftsledere har efterspurgt det. 
Netværksgruppen bliver et forum, hvor udfordringerne ved rollen som driftsleder kan diskuteres, og 
hvor der er plads til både faglig og personlig udvikling.  
 
Hvem er gruppen for? 
Gruppen er for dig, der er målrettet og ambitiøs og gerne vil være endnu dygtigere til dit job. Du 
har lyst til at engagere dig i netværksgruppen og lære de andre deltagere godt at kende - og du har 
intentioner om at gå klogere hjem fra hvert møde. 
 
Om du arbejder i stald eller mark er underordnet. Fokus i gruppen er ledelse. 
 
Netværksgruppen sættes i gang, når 10-12 driftsledere har tilkendegivet, at de gerne vil være med. 
Forventningen er, at første møde bliver i oktober eller november 2019. 
 
Optagelse i netværksgruppen 
Det bliver ikke en kaffeklub, og vi lægger stor vægt på til møderne at give dig nogle konkrete 
værktøjer med hjem, som du kan bruge i den daglige ledelse. Vi vil udfordre dig på din rolle i 
virksomheden og dine mål – fx for driften, økonomien, medarbejdertilfredsheden eller din egen 
personlige udvikling som leder.  
 
Derfor sætter vi også nogle krav til dig i forbindelse med optagelsen i netværksgruppen. 
 
Inden du optages, vil vi spørge ind til, hvorfor du gerne vil deltage i netværksgruppen, og hvad du 
selv kan bidrage med. Dette vil vi gøre for at sikre os, at du er engageret. 
 
Herudover skal deltagerne i netværksgruppen godkende hinanden – både inden gruppen 
etableres, og hvis der hen ad vejen optages nye medlemmer i netværksgruppen. Formålet med 
dette er, at netværksgruppen skal være et forum, hvor alle føler, at de kan tale frit om gode såvel 
som dårlige oplevelser fra deres hverdag.  
 
Det forventes, at netværksgruppens deltagere respekterer fortroligheden i gruppen og udviser 
diskretion i henhold til de oplysninger, der deles på møderne.  
 

Mødernes indhold 
Som deltager i gruppen er du selv med til at sætte dagsordenen for møderne.  
 
Faglige emner, der kunne være aktuelle, er fx: 

 Ledelsesparring: 
Vi tager udgangspunkt i aktuel situation hos en af deltagerne og diskuterer, hvordan man som 
leder kan håndtere situationen bedst muligt. 

 Ledelse af ejere:  
Hvordan ”leder” du din ejer og leverer de resultater, der forventes? Hvordan finder du dig til 
rette som mellemleder – mellem medarbejderne og ejeren?  

  



 Økonomistyring:  
Hvad kræver økonomistyring af en driftsleder, og hvilke værktøjer kan du bruge til det?  

 Handelsstrategi: 
Køb og salg på det rigtige tidspunkt kan betale hele din løn! Hvordan bliver du bedre til at 
handle? 

 Forhandlingsstrategi: 
Er du dygtig nok til at forhandle – fx med samarbejdspartnere? Evt. kan en dygtig forhandler 
holde et indlæg for netværksgruppen.  

 

Økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen sørger for at indkalde til møder, skaffe 
interessante indlægsholdere, sætte dagsordenen for møderne osv.  

Praktisk om gruppen 

 Du er velkommen i netværksgruppen, uanset om din arbejdsplads er medlem af Patriotisk 
Selskab eller ej 

 Vi forventer, at der bliver fire møder i netværksgruppen om året, men det er deltagerene 
selv med til at beslutte 

 Pris: 6.000 kr. om året, forudsat at der bliver fire møder om året. I prisen er inkluderet 
eksterne indlæg og forplejning 

 Møderne kommer til at foregå hos Patriotisk Selskab, der samtidig står for forplejning.  
 

Interesseret? 

Hvis du gerne vil være med i netværksgruppen eller har spørgsmål, er du velkommen til at 
kontakte økonomimedarbejder Nicolai Skjoldemose Johansen på nsj@patriotisk.dk eller 6315 
5486. 
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