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INDSIGT I DIN EGEN LEDELSE?

Er du interesseret i at undersøge hvornår du slipper din autencitet og lader

Er du nysgerrig efter at opdage hvornår du ubevidst misbruger din emotionelle

Er du nysgerrig efter indsigt i hvilke indre dialoger, der styrer din adfærd?

Er du interesseret i at opdage hvordan din ledelsesmagt korumperer?

Er du nysgerrig efter at få øje på de skjulte dynamikker, der styrer

beslutningsprocesserne i din organisation?

Er du nysgerrig efter at undersøge elementerne i fremtidens ledelsesrolle?

forsvarsmekanismerne træde ind?

intelligens til at få ret, til at få anerkendelse eller til at være en helt?

 Er bevidst om at du som leder har afgørende indflydelse på

organisationens succes og på dine medarbejderes performance.

 Er bevidst om at dine personlige egenskaber er afgørende for din

succes som fremtidens leder.

 Har lyst til at arbejde med dig selv og få øje på de sammenhænge,

der skaber adfærd, kultur og resultater i din afdeling og i din

organisation.

 Har modet til at få øje på dine skyggesider – og modet til at arbejde

med dem.

Det er et lederudviklingsforløb for dig, der:

Dit udbytte:
Efter forløbet har du nye indsigter i din egen ledelse, dine forsvarsmekanismer

og din lederskam. Du har ligeledes en udvidet forståelse for de ubevidste

dynamikker i din organisation - og kan navigere proaktivt og med bevidst

handlekraft. Du vil have en følelse af at være mere succesfuld, handlekraftig

og værdifuld som leder.



INDSIGT I DIN EGEN LEDELSE?

Dag 1: Rammesætning og livsforløb

Dag 2: Tvivl og håb

Dag 3: Værdier og holdepunkter

Dag 4: Indre dialoger og forsvarsmekanismer

Dag 5: Læring og refleksion 

Indhold:

Der vil være 1-2 timers forberedelse til hver mødegang

Ja, vi sidder i rundkreds og alle pauser

foregår i stilhed!

Lederforløbet er anderledes end de typiske kurser og netværk. Det handler

ikke om hvor du arbejder, hvilken titel du har og hvem du kender. Det

handler om dig som leder og det, der ligger under den daglige polerede

overflade.

Du deltager kun med dit fornavn - og ikke med titel, virksomhed og

netværk.

Hvem er deltagerne?
Du kan deltage, hvis du er leder. Det har ingen indflydelse hvilket niveau, du

er leder på eller hvor længe du har været leder.

Fortrolighed, opmærksomhed og nysgerrighed er afgørende elementer for

successen af forløbet.

Som deltager er du en afgørende faktor for de andre deltageres udvikling og

udbytte.



Der er tale om en ny form for lederudvikling, hvor fokus er på dig, dine egenskaber,

handlinger, følelser og fordomme.

Fokus er flyttet fra det ydre til det indre. Du får ikke værktøjer til at udarbejde

strategier, handlingsplaner eller sygefraværspolitikker. Ingen powerpoint-

præsentationer og ingen mulighedfor at tjekke indkomne mails. 

Til gengæld får du indsigt i dine skyggesider, utilstrækkelighedsfølelser,

forsvarsmekanismer, tvivl og din lederskam gennem aktiviteter, der skærper din

opmærksomhed - og muligvis vil du til tider føle dig udenfor din comfort zone. 

Det afgørende er at komme så meget i ro med dig selv, så der skabes adgang til

dine personlige potentialer som leder.

På udvalgte mødedage vil der være besøg fra gæsteeksperter – for eksempel om

organisationsopstilling, der giver indsigt i systemiske dynamikker i organisationer. 

INDSIGT I DIT POTENTIALE!

Det praktiske:
Gruppen består af max 12 ledere, der mødes 5

dage fra 9.00-16.00 fra februar til august

2021. Der oprettes et forløb i Aarhus og et i

København.

Inden første mødedag og efter sidste mødedag

vil der være 1 times individuel samtale.

Pris for 5 dage inkl forplejning og materialer:

15.900 kr + moms


