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LEDERTRÆNING

Ledere i vækst giver virksomheder vækst
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8 gode grunde til at tage
denne ledertræning
Øget bevidsthed om
ledelse
Større glæde og
tilfredsstillelse i dit
arbejde som leder

Ledertræning og personalepleje – Ledere i vækst giver
virksomheder vækst
”Tanker flytter intet alene”
Aristoteles

Netværk af ligestillede
Øget indsigt i
personaleforhold og
motivation
Øget indsigt i arbejdet
med forandringer

Kurset henvender sig til alle som gerne vil have indsigt i ledelsesverden.
Til dig som gerne vil have optimeret lederkompetencer og indsigt i
spændende ledelsesværktøjer, egen lederrolle og som har et ønske om at
blive endnu bedre. Til medarbejdere der har interesse i eller talent for at
blive ledere, og som endnu ikke eller på vej til en lederfunktion. Send dine
talenter og gøre dem klar til at blive dygtige ledere.

Bedre forståelse i
samspillet mellem ledelse
og kultur
Øget indsigt i
ledelsesretten

Forløbet gennemføres med oplæg og plenum diskussion og
gruppeopgaver

Øget indsigt i egen
lederrolle

•
•
•
•
•
•
•
•

Kurset skal medvirke til:
At medarbejdere med
interesse for ledelse får en
erkendelse af, i hvilken
udstrækning de har flair og
evner til at udøve ledelse, der
tager behørig afsæt i
virksomhedens
grundlæggende
ledelsesværdier
At afklare, om ledelse er
noget for dem

Efter kurset har
deltagerne:
Bevidsthed om egen lederstil,
adfærd og grundholdning
samt indsigt i egne stærke
sider og udviklingsområder, i
forhold til ledelsesmæssige
opgaver og udfordringer
Kendskab til faktorer, der

Bliv mere bevidst om ledelse og hvordan bliver jeg en god leder
Lederrollen, overbevisninger om ledelse og samarbejde
Personlig lederidentitet
Styring og kontrol
Forandringsledelse – principper i at skabe fællesskab
Lederstile og metoder
Kommunikation og konflikthåndtering
Medarbejderudvikling, personalepleje

Deltagerne bringes i en række ledelsessituationer, der viser lederjobbets
mangeartede sider: de modsætningsfyldte, de positive, de udfordrende og
de ubehagelige. Disse situationer anvendes i realistiske øvelser, cases,
situationsspil m.m.

Ledesessituationerne suppleres med dialoger om relevante emner som
ledelsesteori, målstyring, værdier, synlighed, gennemslagskraft og
organisationsforståelse.
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Udover ovennævnte får deltagerne endvidere indsigt i:
o
o
o
o
o
o
o
o

Mål, strategi og værdier som udgangspunkt for det daglige arbejde
Ledelse – et spørgsmål om stil…. Vi finder din. Lederstilanalyse
Sammenhængen mellem dine personlige ressourcer, din adfærd og dine resultater
Kendetegn ved effektiv ledelse
Samspillet mellem ledere og medarbejdere, herunder den nye rolle som leder blandt
tidligere sidestillede kolleger
AI og effektiv kommunikation og feedback i hverdagen
Håndtering af ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau
Vigtigheden af et godt personligt netværk og brug af denne til at understøtte den
løbende udvikling

Workshop på 3 dage indeholder:
Virksomhedskultur
Værdier og normer

Vilkår for ledelse,
Lederstil og
ledelsesmetoder

Ledelse af
forandringer og
ledelsesretten

,

Personalepleje og
motivation

Konflikthåndtering
og kommunikation

Kurset guider dig i 3 dage
gennem oplæg, refleksioner og
gruppearbejde - i en
globaliseret verden i
forandring og de efterspurgte
individuelle lederkompetencer
som har ændret sig meget de
sidste 10 år.

