
LEDERUDDANNELSE

Forbedr din kommunikation, gennemslagskraft og øg følgeskabet.
Få mere tid og overskud som leder og skab bedre resultater 

gennem større motivation og ansvarlighed hos dine medarbejdere.  
Styrk din evne til uddelegering. 

 ɪ Forbedr din kommunikation, gennemslagskraft og øg følgeskabet.
 ɪ Få mere tid og overskud som leder og skab bedre resultater gennem større motivation og ansvarlighed 

hos dine medarbejdere. 
 ɪ Styrk din evne til uddelegering. 

Succesfuld ledelse



Succesfuld ledelse

 ɪ Mestrer 1 til 1 samtaler, der sikrer eksekvering som 
aftalt 

 ɪ Håndterer vanskelige samtaler med 2 vindere 

 ɪ Afholder energifyldte teammøder med følgeskab 
og handling 

 ɪ Giver effektiv og direkte feedback, såvel ros som 
ris 

 ɪ Stiller tydelige krav på en motiverende måde og 
med ansvaret placeret hos medarbejderen 

 ɪ Lærer at gå til biddet på en motiverende og effektiv 
måde for alle parter 

 ɪ Får indsigt i psykologiske aspekter og kan anvende 
disse i kommunikationen 

 ɪ Leder til adfærd, der understøtter mål, vision og 
værdier 

 ɪ Leder til rette passion & kompetence hos den 
enkelte 

 ɪ Evner at overvinde medarbejdernes modstande og 
frygt  

 ɪ Prioriterer din tid bedre 

 ɪ Får forskellige let omsættelige praktiske værktøjer

 ɪ Skaber bedre resultater på kortere tid   

 ɪ Får styrket kulturen og efterlevelse af kulturen 

 ɪ Mere optimal prioritering i din hverdag og effektiv 
tidsudnyttelse 

 ɪ Fastholder og tiltrækker de bedste medarbejdere 

 ɪ Får en sjovere og bedre hverdag. 

 ɪ Øger din personlige gennemslagskraft og dit 
følgeskab 

 ɪ Bedre leder med større succes 

 ɪ Mere overskud som leder og menneske 

 ɪ Sparring med andre ledere fra andre brancher og 
netværk med samme 

 ɪ Forberede samtaleteknikker både professionelt og 
privat 

 ɪ Bedre kommunikator og motivator 

 ɪ Træning og inspiration til øvelser til brug i eget team

MÅLET ER AT DU:

Forløb og praktik

VIRKSOMHEDEN & DIT UDBYTTE

 ɪ Forløb på 5 moduler over 7 måneder. I alt 7 dage. 2 x 2 dage og 3 x 1 dag. 

 ɪ 2 personprofilanalyser med individuel tilbagemelding – relateret til læringen på uddannelsen 
  
  Før start 
  Tilbagemelding på personanalysen People Test Person, og dialog om dine målsætninger med uddannelse 
  
  Før modul 4 
  Tilbagemelding på DISC personprofilen Work of Leaders, og opsamling på dine mål og udvikling 

 ɪ Forplejning 

 ɪ Arbejdsmappe. Alt materiale fremsendes elektronisk. Ved afslutning fås USB stik med alt det gennemarbejdede



Du lærer gennem øvelser og træning, der relaterer til dig og 
ledelsessituationer fra dagligdagen. Du skal være indstillet på at arbejde 
med dig selv, sætte mål for dig selv og for din udvikling. Der er forberedelse 
før og mellem kursusdagene, ligesom du skal anvende det lærte i driften 
mellem modulerne. 

Hvert hold vil af hensyn til kvaliteten og intensiteten bestå af maksimalt 10 
deltagere.

Værktøjerne du lærer er enkle, 
konkrete og nemme at anvende i din 
dagligdag. 



Ledelse, kultur og retning for 
organisationen 

Den vanskelige samtale og hjernen 
som medspiller og modspiller

Mødeledelse, formidling og 
kommunikation 1 til mange

Kommunikation, samtaleteknik 
og den værdiskabende dialog

Rekrutteringssamtaler, 
onboarding og struktur for 
sparringsmøder 

Tirsdag 28. september 2021 kl. 8.30-16.30
Onsdag 29. september 2021 kl. 8.30-16.30

Onsdag 3. november 2021 kl. 8.30-16.30
Torsdag 4. november 2021 kl. 8.30-16.30

Onsdag 8. december 2021 kl. 8.30-16.30

Tirsdag 18. januar 2022 kl. 8.30-16.30 Torsdag 3. marts 2022 kl. 8.30-17

MODUL 1 :

MODUL 3:

MODUL 4:

MODUL 2:

MODUL 5:

 ɪ Succesformlen ”sådan får din virksomhed succes”  

 ɪ Hvad er ledelse, og hvilke krav stiller det til dig og 
din ledelse 

 ɪ Operationel, taktisk og strategisk ledelse, dine 
prioriteringer  

 ɪ Ledelse til rette passion og rette kompetencer hos 
hver enkelt 

 ɪ Styrkende og begrænsende tilstande og dens 
betydning for resultaterne 

 ɪ Uddelegering

 ɪ Kommuniker klare mål med involvering og opnå 
følgeskab og ejerskab 

 ɪ Mødeledelse - tre faser til effektivt at opnå 
følgeskab og gennemslagskraft 

 ɪ Formidlingsmetoder, teknikker og idéer til 
iscenesættelser

 ɪ Struktur og gode spørgsmål i 
rekrutteringssamtaler 

 ɪ Onboarding og sikring af at medarbejderen lykkes 
hurtigst muligt 

 ɪ Struktur for løbende sparringsmøder (1 til 1 
samtaler)

 ɪ Formidlingsteknikker samt spørgeteknikker og 
samtaleteknikker 

 ɪ Målstyring og evnen til at placere ansvaret for 
udviklingen hos hver enkelte medarbejder 

 ɪ Værdiskabende dialoger for at sikre fremdrift 

 ɪ Overbevisninger og overvindelse af dem

 ɪ Identificér modstande og frygt og håndtér dem 
optimalt 

 ɪ Håndtér den vanskelige samtale med to vindere 

 ɪ Hjernesmart ledelse og uddybende om amygdala 
og reaktionsmønstre 

 ɪ Få medarbejdere til at træffe et valg og styrk 
forankringerne 

 ɪ Samtaleteknik ved uddelegering af opgaver



Tina og Torben har hver mere end 20 års ledererfaring, heraf mere end 10 på toplederniveau. De er 
garvede undervisere med mere end 30 års undervisningserfaring. De har begge en finansiel baggrund, 
er uddannede coaches og har psykologiske indsigter.

Kurset og værktøjerne bygger på mange års praktisk erfaring – både som leder og underviser. 

Lær af undervisere med mere
end 20 års ledererfaring

Prisen er 39.500 kr. ex. moms. 

Tilmelding Investering
Tilmeld dig via mail til Tina på: tina@pluspart.dk 

eller Torben på torben@pluspart.dk. For yderligere 

oplysninger ring til Tina på 22 22 12 16 eller 

Torben på 22 22 12 14

Tilmeldingen er bindende med mindre du 
sælger pladsen til en anden, senest 14. dage før 
uddannelsesstart.



Udtalelser

Pernille Baltzersen

Thomas Harbo Madsen

Et rigtig godt forløb, som har givet mig meget med i form 
af værktøjer og træning. Spreder det nu i dagligdagen. Vi 
er styret i gennem med en masse spændende ting på en 

god og levende måde. Så godt og effektivt. 

Med lederuddannelsen fra PlusPart står jeg markant 
stærkere som ny leder. Jeg har flere kommunikative 
hylder at vælge fra. To store styrker i uddannelsen er 

det brede faglige katalog og den praktiske tilgang, som 
efterlader deltageren med en rigtig god forståelse. 

Du bliver præsenteret for skarpe værktøjer, hvor du selv 
skal tage styringen og hvor den røde tråd i modulerne 

skaber gode rammer. Jeg vil helt klar anbefale 
uddannelsen til dem, som ønsker at blive en dygtigere 

leder.

HR CHEF, OBTON/KONCENTON

SALGSCHEF, THISTED FORSIKRING



Michael Møller Petersen

Allan Hauge Pedersen

Jeg har fået et rigtigt stort udbytte af PlusParts lederuddannelse. 
Undervisningsformen og emnerne var velvalgte, ligesom 

underviserne - Tina og Torben - formåede, at skabe en god 
stemning på holdet, der gjorde, at man som deltager fik 
maksimalt udbytte af de praktiske øvelser. Som deltager 
modtager man gennem de praktiske øvelser konstruktiv 

og nuanceret feedback, hvilket for mit eget vedkommende 
har været værdifuldt, og gjort ved jeg efterfølgende har 

reflekteret over både min ledelsesform, og hvordan en konkret 
problemstilling bedst mulig kan håndteres.

Jeg oplever, at jeg er blevet mere selvsikker i min daglige 
ledelse, at jeg er blevet bedre til at uddelegere, og at 

organisationen har fået øget tilfredshed og motivation ”

Jeg har fået nogle resultater, som jeg aldrig havde troet 
var muligt. Jeg har flyttet medarbejdere på en måde jeg 

ikke havde forventet. 

De kollegaer jeg er leder for, fortæller mig, at de aldrig 
før har fået så meget ud af deres MUS-samtale. Alle 
værktøjerne virker og jeg kan bare plukke i den, når 

jeg skal bruge dem. Jeg vil klart anbefale uddannelsen. 
Både til nye og erfarne ledere.

ADVOKAT OG PARTNER, HOVMØLLER & THORUP

PROJEKTCHEF, AMBERCON



Tina Fredensborg

Torben Simonsen

tina@pluspart.dk
22 22 12 16

torben@pluspart.dk
22 22 12 14

LEDERUDDANNELSE

Læs mere om, hvordan PlusPart udvikler dig og din virksomhed på

www.pluspart.dk

Vil du vide mere?


