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Kursusinformation: 

Kurset på 3 dage kan gennemføres i 
alle dele af  Grønland.  

Se det aktuelle sted og dato på 
www.nanoqakademi.gl 

Kursustype: Åben kursus, udbydes 
også for organisationer, afdelinger 
som lukket kursus 

Rejser og ophold er ikke inkluderet 
i kursuspris 

Kursuspris: Kr. 6.800,00 pr. 
deltager 

Kursussprog: Grønlandsk 

Kursusudbyder: Nanoq Akademi 

Tilmelding: Via tilmeldingsblanket på 
www.nanoqakademi.gl 

Målgruppen: 

Er du ny eller vil have indsigt i ledelsesverden. til 
dig som gerne vil have optimeret 
lederkompetencer og indsigt i spændende 
ledelsesværktøjer og som har ønske om at blive 
endnu bedre. Til medarbejdere der har interesse 
eller talent for at blive ledere og son endnu ikke 
eller på vej til en lederfunktion. 

Send dine talenter og gøre dem klar til at blive 
dygtige ledere.
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“Tanker flytter intet alene” 

Deltagerne bringes i en række ledelsessituationer, der viser lederjobbets 
mangeartede side; de modsætningsfyldte, de positive, de udfordrende og de 
ubehagelige. Disse situationer anvendes i realistiske øvelser, cases, situationsspil 
m.m. 
Ledelsessituationerne suppleres med dialoger om relevante emner som værdier, 
organisationsforståelse, advarsler, afskedigelser, lederens rettigheder og 
udfordringer. Bevidsthed om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt 
indsigt i egne stærke sider og udviklingsområder i forhold til ledelsesmæssige 
opgaver og udfordringer. 
Kurset skal medvirke til at deltagere med interesse for ledelse får erkendelse af  i 
hvilken udstrækning de har flair og evner til at udøve ledelse, der tager behørig 
afsæt i virksomhedens grundlæggende værdier og om at afklare om ledelse er 
noget for dem. Deltagerne får kendskab til faktorer, der påvirker samspillet 
mellem ledere og medarbejdere. 
!
Forløbet gennemføres med oplæg og dialog / plenumdiskussion og 
gruppeopgaver 
!
Vi kommer ind på Lederrollen, samarbejde, personlig lederidentitet, 
forandringsledelse, vaner og adfærd, integritet, lederstile og metoder, 
kommunikation og konflikthåndtering, medarbejderudvikling og motivation. 
Deltagerne får også indsigt i ledelsesretten og dens udfordringer. 
!
!
Gode grunde til at tage denne ledertræning: 
• Øget bevidsthed om ledelse 
• Større glæde og tilfredstillelse i dit arbejde som leder 
• Øget indsigt i personaleforhold / administration 
• Øget indsigt i arbejdet med forandringer i virksomheden 
• Øget indsigt i ledelsesretten !
Kurset guider dig i 3 dage gennem oplæg, reflektioner og dialogmøder
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