BASISLEDELSE
STÆRKT LEDERSKAB - MED FOKUS PÅ DIG OG DIN LEDELSE

” En leder er sjældent stærkere end de
medarbejdere, der støtter op og følger med.
Det handler derfor om
AT SKABE VÆRDI VIA MENNESKER”

Dette kursus er til nye ledere som vil:
• Styrke deres kommunikation.
• Udvikle lederrollen som klar og tydelig opgavestiller.
• Blive stærk i konstruktiv og motiverende feedback.

Før seminaret modtager du et spørgeskema, som har til formål
at målrette kurset til deltagernes aktuelle udfordringer og behov. Ydermere
giver det en indikation om niveauet, så der kan måles på fremskridtet.

MODUL 2
Hjemmearbejde består i at generere
erfaring i de første tiltag til aftaler og
feedback. Der udleveres støtteværktøjer til arbejdet, som bearbejdes,
udfyldes og medbringes til modul 2.

Der arbejdes med
værktøjer i
praksis.
•

MODUL 1

•
•

Introduktion til
virkemidler og
metoder.
•
•
•
•
•
•
•

•

Velkomst og program
Målet med at være en
god leder.
Hvad er ledelse ?
At komme godt i gang
via struktur.
At formidle
forventninger.
At håndtere vilkår og
formidle vilkår.
At håndtere kritik – 1.

•
•
•

Opsamling på
udfordringer og
succeshistorier.
At sætte ordre og
følge op.
At give og modtage feedback,
både horisontalt
og vertikalt.
Kommunikationsværktøjer til
opgaveløsning.
Kommunikationsværktøjer til
aftaleteknik.
Kropssprog – basis.
At håndtere kritik
– 2.

Modul 1 har en varighed
på 1 fuld dag.
Der er fokus på at finde
fodfæste og finde retning.

Information
og tilmelding

Modul 1

Hjemmearbejde
i den daglige
ledelse

Modul 2
( + 3 - 6 uger)

MODUL 3
Der arbejdes med
tilretning og
implementering i
hverdagen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Modul 3 har en varighed på 1 fuld dag.

Den svære
samtale.
Træning, træning
og atter træning.
Den ambitiøse
hjemmeopgave.

Modul 2 har en varighed på 2 fulde dage
samt aften/nat mellem de 2 dage.
Foregår ude og inde.
Der er fokus på at
præsentere, samt
afprøve værktøjer i
praksis.

Hjemmearbejde
i den daglige
ledelse

Opsamling på
udfordringer og
succeshistorier.
Feedback som
kommunikationsværktøj.
Transformation til
egen hverdag.
Forankring.
Fokusaftaler.
Næste step.

Der er særlig fokus
på at omsætte
intentioner i ledelse
– til aftaler omkring
adfærd.

Hjemmearbejde består i at
generere erfaring med aftaler
og feedback. Der er særlig fokus på at sikre respons og modtage feedback. Der udleveres
støtteværktøjer til arbejdet. Der
mailes med underviseren
undervejs. Støtteværktøj
bearbejdes, udfyldes og
medbringes til modul 3.

Sparringssamtale

Modul 3
( + 6 - 9 uger)

Forankringssparring

Praktiske informationer

Hvem er vi?
ILTIHOUSE ApS formidler praksisnære og direkte anvendelige værktøjer
indenfor ledelse, kommunikation og feedback. Vi har særlig fokus på
konkret anvendelig adfærd i både det talte og det viste.
Vi har et stort fokus på forankring af adfærd. Dette gør vi ved at prøve
alt i praksis og være stærkt udfordrende på det observerede.
Vi udvikler og anvender målrettede materialer, men har stærkt fokus på
at arbejde ind i de eksisterende vilkår, metoder og værktøjer.

Hvad får du:
•
•
•
•
•

Et solidt fundament til at komme hurtigt i gang med dit lederskab.
Basisværktøjer, som løser 90 % af dine udfordringer. Disse værktøjer
trænes til gengæld, så de er robust forankrede. Dette giver ro og
overskud til at fokusere på de sidste 10 %.
Aktivt og udfordrende læringsmiljø med ligesindede.
Opfølgning og fokus på DINE oplevelser fra DIN hverdag. Vi underviser og træner ud fra reelle problemstillinger.
Engagerede og erfarne undervisere og trænere.

Vi arbejder også med:
•
•
•
•

1 og 2 dages basisledelsesdage for etablerede grupper. Dette giver
mulighed for at have et specifik virksomhedsfokus.
Personlig sparring og træning som specifik problemløsning.
Forberedelse og håndtering af kommende udfordringer.
Videodokumentation, skuespillere som modpart, sparring, coaching
og mentorordninger.
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