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INCL. UDDANNELSEN  

LEADERSHIP  IN  ACTION 

Med LEADERSHIP IN ACTION skærer du igennem de 

mange buzzword, floskler og ledelsesbegreber. 

Du udvikler endnu skarpere ledelse og selvledelse. 

 SPECIELT TIL 



 Effektivt netværk med reelt indhold. 

Uden  endeløse gentagelser af elevatortaler, præsentationer og feedbackrunder. 

 

 Netværk inkl. uddannelsen LEADERSHIP IN ACTION. 

Kombinerer det bedste fra netværkstanken med en lederuddannelse.  

Bygger bro og skaber relationer mellem mennesker. 

 

 Et fleksibelt og dynamisk netværk for ALLE ledere uanset branche. 

Med 4 timer om måneden tilpasses det nemt din dagligdag. 

Du kan altid deltage på andre hold i landet end dit eget. 
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Prisen inkluderer: 

 10 moduler som beskrevet i moduloversigten (Ingen undervisning juli og december). 

Med undervisning i dit lokalområde i gode rammer. 

 

 Lækker kursusmappe/værktøjskasse. 

 

 En del af et omfattende netværk af ledere. 

 

 Morgenmad på morgenholdene. 

Kaffe, brød og frugt på eftermiddagsholdene. 

  

 Prisen er kun kr. 14.900,- ekskl. moms. 

Du kan også betale i 2 rater: 

Betal ½-årligt x 2 kr. 7.950,- ekskl. moms. 

  

Sådan tilmelder du dig: 

Læs vores information/betingelser inden tilmelding (sidste side). 

Send en mail til post@ogNU.dk med data og info om hvilket hold, du ønsker deltagelse på. 

Holdfortegnelse kan du se på www.ogNU.dk  

 

Når vi har modtaget din tilmelding, modtager du få dage efter en deltagerbekræftelse og faktura. 

Du kan ringe på tlf. 22 39 41 88, hvis du har spørgsmål til tilmelding m.v.  

 

Kr. 12.900 ekskl. moms 

2 x kr. 6.950 

 

SPECIELT TIL 

Lukkede hold 

Forløbet kan tilrettelægges som et lukket hold for én organisation. 

I så fald udarbejder vi et specielt oplæg i samarbejde med organisationen. 
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Modul  1 - Effektiv kommunikation og ledelsespsykologi 

• Endnu bedre resultater gennem målrettet kommunikation.  

• Hvordan sindet altid forsøger at danne mening, med det der sker. 

• Hvordan din kommunikation påvirker menneskers tænkning og meningsdannelse. 

• Hvordan du kan lede til bedst mulige tanker og adfærd blandt dine medarbejdere. 

  

Modul  2 - Bedre trivsel, motivation og vilje 

• At kommunikere mening med, skabe forståelse for og accept af ledelsesmæssige beslutninger. 

• At skabe forståelse for de opgaver der skal løses og mål der skal nås. 

• At lære fundamentale forudsætninger for at kunne skabe opbakning, motivation og vilje. 

• Gælder for både dine medarbejdere og dig selv. 

 

Modul  3 - Dit eget lederskab 

• Bedre lederskab med gennemslagskraft og perspektiv. 

• Handler om at din lyst og trivsel, motivation og vilje i dit eget job/karriere. 

• At skabe din egen ledelsesplatform gennem mening med, forståelse for og accept af de 

beslutninger, du skal træffe for dig selv og din karriere. 

  

Modul  4 - Stress & ledelse 

• Stress er et ”inside job” - noget den enkelte selv skaber. 

• Grundlæggende forståelse af stress. Hvad stress er, hvordan det skabes og hvordan det afhjælpes. 

• Hvordan du som leder kan og bør agere, når medarbejdere udvikler stress. 

  

Modul  5 - TEAM - Together Everyone Achieves More 

Stort set alle aktiviteter hvor medarbejdere samles til en eller anden form for “event” kaldes  

“TEAM-building”. Det er I vores opfattelse for overfladisk. 

• Flere nuancer på TEAM; hvad, hvordan, hvornår og hvem. 

• TEAM building, TEAM training og TEAM innovation. 

• Grundlæggende elementer for arbejdet med TEAM. 

 

Modul  6 - Målrettet feedback & feedforward 

• At skabe endnu bedre performance og resultater i organisationen gennem feedback og 

feedforward.  

• Udvikling af medarbejdernes og egen adfærd i positivt og effektivt fremadrettet perspektiv. 

 

Modul  7 - Tid & prioriteringer 

• Tid hverken kommer eller går – tid ER. 

• Tid og det du gør handler kun om prioriteringer, personlig planlægning og udbytte af tiden.  

• Tid har du nok af - du får i hvert fald ikke mere tid. 
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Ledelse er et 

 ”menneskefag”.  

Derfor bør ledere besidde 

grundlæggende kompetencer 

i menneskelig 

tænkning og adfærd. 



Modul  8 - Kultur & kulturelle kendetegn 

• Hvem vi selv synes vi er - hvordan vi omtales af andre som værende. 

• Hvordan vi selv ønsker at omtales. 

• Den type organisation/team/gruppe vi ønsker at være - den rolle vi skal spille. 

• Hvordan du kan arbejde med kulturen hos jer. 

  

Modul  9 - Persontyper, kultur & screening 

Modulet sammenfatter de mindre dele af en større analyse af dine personlige tankemønstre, som du 

mellem de forrige moduler har udført.  

• Hvad mønstrene viser om tænkning og hvordan spiller de ind i personers adfærd.  

• Hvilke mønstre der bedst passer i hvilke jobfunktioner, kulturer og ledelsesstile. 

• Hvordan mønstrene kan bruges i screening af ansøgere og sammensætning af team. 

• Hvordan mønstrene anvendes i ledelse af nuværende medarbejdere, kolleger og andre 

samarbejdspartnere. 

  

Modul 10 - Dit lederskab fremadrettet 

• Opsummering og planer for den nærmeste fremtid. 

• Klarlægning af dine evner og dine udfordringer. 

• Definition på hvad der for dig, skaber trivsel, motivation og vilje samt demotivation og stress. 

  

 

Udover viden og færdigheder i lederskab udvikler du større klarhed omkring det at være leder 

for både dig selv og andre.  

Uddannelsesbeviser gives ved afslutning af modul 10. 
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Idémagerne til NETVÆRK & UDDANNELSE er: 

 

Carsten Bæhrenz 

https://www.linkedin.com/in/cbaehrenz/ 

 

Citat Carsten 

”Du kan ikke lede projekter og processer. 

Det er udelukkende muligt at påvirke disse gennem ledelse af menneske”. 

 

Carsten har gennem flere år drevet egen uddannelsesvirksomhed, med uddannelser inden for ledelse, 

stress og coaching.  
Carsten er i dag chef for AU HR, HR-IT på Aarhus Universitet. 
 

 

Jan Thaarup Sjøstrand 

https://www.linkedin.com/in/jan-thaarup-sj%C3%B8strand-0ab3236/’ 

 

Citat Jan: 

"Management er bl.a. at administrere, træffe beslutninger, tilføre og fjerne ressourcer etc.  

Ledelse handler om at kommunikere beslutninger, meningen med dem, skabe forståelse,  

samling og konsensus omkring dem”. 

 

Jan har i over 25 år løst opgaver i danske virksomheder og organisationer. Lige fra iværksættere  

over SMV til topledelse i flere af Danmarks største virksomheder. Opgaverne handler om ledelse, 

lederudvikling, kommunikation og samarbejde, salg og salgsudvikling. 

 

De 2 makkere er enige om, at netværk kan være rigtig godt, og særdeles udbytterigt hvis 

konstruktionen er den rigtige. 

 

De har fokus på: 

 

 Fleksibilitet. 

 Tidsforbruget. 

 Udbytterigt og lærerigt. 

 Fordelene ved netværk - at udvide sine relationer generelt - specielt forretningsrelationer. 

 Ledelse af mennesker - at det er mennesker, der skal løse opgaverne og nå målene. 
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Folkene bag  
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Tilmeldinger kan ske helt frem til kursusstart 

Tilmelding sker via mail på post@ogNU.dk  

Bekræftelse på tilmelding samt faktura fremsendes umiddelbart efter, at vi har modtaget din  

tilmelding med nødvendige oplysninger: 

Fulde navn – Stilling – Virksomhed – Kontaktdata – HOLD/gruppe. 

 

Holdfortegnelse kan ses på www.ogNU.dk  

 

Afbestilling - afmelding 

Tilmelding og dermed betaling for deltagelse på uddannelser og øvrige arrangementer er bindende. 

Ved afmelding/afbestilling refunderer vi delvis som flg.: 

- Ved afmelding tidligere end 8 uger før start, refunderer vi 50% af deltagergebyret. 

- Ved afmelding senere end 8 uger før start, refunderes 25% af deltagergebyret. 

- Ved afmelding senere end 4 uger før start, refunderer vi ikke deltagergebyret. 

 

Overdragelse 

Hvis du bliver forhindret i at deltage på et helt forløb, kan du uden gebyrer vælge at overdrage din 

plads til en kollega fra samme virksomhed, som den du var ansat i ved tilmelding.  

 

Betaling 

Betalingsbetingelser er netto kontant.    

 

Ændringer 

Såfremt vi aflyser et helt forløb tilbagebetales hele det indbetalte beløb. 

Vi hæfter ikke for eventuelle direkte eller indirekte tab, der måtte opstå som følge af aflysning, 

undervisningens, arrangementets eller materialets beskaffenhed eller andre forhold. 

 

Force majeure 

Ved force majeure, tekniske nedbrud samt ekstraordinære situationer (f.eks. sygdom hos 

konsulenter/foredragsholdere/undervisere) som vi er uden skyld i, hæfter vi ikke for deltagerens 

eventuelle tab eller rejseomkostninger. 

 

Øvrige vilkår, værneting mv. 

Enhver tvist som ikke kan løses i mindelighed, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af 

lovvalgsbestemmelser. Tvister skal indbringes for ogNU´s værneting, medmindre præceptiv 

lovgivning foreskriver andet. 

Såfremt én eller flere af vilkårene i disse betingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, 

skal dette ikke påvirke gyldigheden af de øvrige vilkår. 

Information 
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