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Strategi – det vi gør

Presenter
Presentation Notes
Strategi er ”det vi gør” – er antagelsen i dette dokument, der samtidigt vil sætte fokus på, om detvi gør, kan gøres bedre. Strategien er således et forsøg på at arbejde frem mod mere langsigtedemål. En strategi skal i udgangspunktet leve op til fire krav:Konsistent: Der skal være en rød tråd i strategiens elementer (mål, vision, mission ogværdier)• Realistisk: Den skal være ambitiøs, men er spildt hvis den er helt urealistisk• Konkurrenceevne: Strategien skal sikrer organisationens fremtid• Dynamisk: Skal være skarpt formuleret, men samtidig dynamisk, så hurtig omstilling er muligom nødvendigtDette sikres gennem sikring af ressourcer, kompetencer og ejerskab.• Ressourcer er arbejdskraft, tid, penge, faciliteter, rammer• Kompetencer er ”evnen til at kunne når man skal”, at have de rette forudsætninger, og kunnesætte dem i spil.• Ejerskabet er en sikring af at alle trækker i samme retningTalent er en kompetence, der bygger på både medfødte og erhvervede evner og på lyst og vilje tilat udvikle og udnytte sit potential
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Presenter
Presentation Notes
Gennem oplevelse af glæden ved svømning, vil viudvikle svømmere på højeste internationale niveau;vi forventer således i fremtiden at kunne fastholdesvømmerne i svømmesporten, og derved i størreudstrækning udvikle det potentiale der er tilstede.Vi har ambitioner om at bliveflere konkurrencesvømmereog løbende forbedre rammerog forhold for svømmere,trænere, ledere og frivillige.



Den mest attraktive 
svømmeklub for 

Svømmere
trænere 
ledere 
frivillige 

samarbejdspartnere -
herunder sponsorer

Presenter
Presentation Notes
Vision & MissionVision for talentudvikling: Vi vil til enhver tid væreden mest attraktive Vision & MissionVision for talentudvikling: Vi vil til enhver tid væreden mest attraktive svømmeklub for svømmere,trænere, ledere, frivillige og samarbejdspartnere;herunder sponsorerMission for talentudvikling: Vi udvikler ogtiltrækker de bedste svømmere i region-syd ved atfastholde glæden i svømningen, og skaber såledesde bedste rammer for at udvikle svømmernes talentMission for talentudvikling: Vi udvikler ogtiltrækker de bedste svømmere i region-syd ved atfastholde glæden i svømningen, og skaber såledesde bedste rammer for at udvikle svømmernes talent



Værdier for talentudvikling

Engagement

Udvikling 

Fællesskab

Anerkendende ledelse

Stolthed

Presenter
Presentation Notes
Engagement: Interesseret, involveret og anerkendende tilgang er ennaturlighed for alleUdvikling: Høj faglig viden blandt trænerne og ledere er enforudsætning for optimal udvikling af svømmerneFællesskab: Meningsfulde relationer – for svømmerne, såvel som fortrænerne, lederne og de frivillige – tillægges høj værdiAnerkendende ledelse: Refleksion er en forudsætning for optimallæring og motiverende oplevelser. Med udgangspunkt i den enkeltesvømmers forudsætninger og fællesskabets rammer skal trænerneformå at skabe yderligere positiv udvikling; såvel sportsligt sompersonligt.Stolthed: Vi skal være glade og tilfredse med vores bedrifter; ellersskal vi søge at forandre forholdene, så vi bliver glade og tilfredse meddet vi gør



Indsatsområder

Leder- og trænerkompetencer

Medarbejdersamtaler:
- forventningsafstemning
- kompetenceudvikling



Indsatsområder

Glæde ved svømning

Udvikling af træningsmiljøet



Indsatsområder

Samarbejde med eksterne 
interessenter

Udvikling af frivillighedsarbejdet
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