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Sparring, træning og viden til 
ledere



            

effektfuld ledelse® ll er målrettet dig, der har gennemført effektfuld ledelse®, og som nu ønsker 
at bringe din lederfaglighed og karriere til ’next level’.  

effektfuld ledelse® ll strækker sig over 7 mdr. og består af en indledende temadag samt 3 efter-
følgende trin, der hver indeholder 1 temadag + 1 personlig sparring. På temadagene bliver du 
opkvalificeret med nyeste viden og trends inden for ledelsesfeltet, mens vi med de personlige  
sparringer sætter fokus på, hvordan du kan bringe din viden fra temadagene i spil i din egen  
organisation samtidig med, at vi tager hånd om dine individuelle ledelsesudfordringer.

Se dig selv udefra
Ledelse foregår i et krydsfelt mellem mange forskellige interessenter, og derfor inddrager vi dine 
vigtigste interessenter i dit udviklingsforløb. Forud for opstart får du fremsendt en spørgeramme, 
som du bruger til at indsamle feedback fra din egen leder, medarbejdere mv. Denne evaluering 
danner udgangspunkt for den indledende temadag, hvor vi sætter fokus på ledelse i et krydsfelt. 

EFFEKTFULD LEDELSE   II

TRIN 2
(Temadag+sparring) 

Forandrings- 
psykologi

TRIN 3
(Temadag+sparring) 

Strategi- 
eksekvering

• Psykologiske og organisato- 
riske mekanismer

• At forstå og tackle modstand 
mod forandring

• Motivation til forandring

• Kultur, tankesæt og adfærd
• Strategieksekvering og virk-

somhedsperformance 
• Hvordan får du strategien 

til at leve i praksis?

INDLEDENDE TEMADAG
Lederens krydsfelt

De enkelte temarammer bygger direkte ovenpå effektfuld ledelse®. Hvert tema behandler vi ud fra 
både et teoretisk og praktisk perspektiv.

• Afdækning af interessen-
ters syn på dig som leder

• Ledelse i et krydsfelt – 
hvordan?

• Loyalitet, delegering og 
inddragelse

TRIN 1
(Temadag+sparring) 

Paradoksledelse

• Det komplekse lederskab
• Balancering i organisation-

ens modsatrettede krav
• Hvordan bevare handle-

kraften?

®



            

TEMADAGE 
Hver temadag består af følgende elementer, som alle kobles direkte til den faglige temaramme.

Kl. 9-12: Ekspertindlæg 
Vi får besøg af en aktuel ekstern oplægsholder med stor ledelsesfaglig kapacitet. 

Kl. 12-13: Networking/frokost

Kl. 13-14: Effektfuld ledelse – hvad og hvordan? 
En af vores effektfuld-partnere giver dig inspiration og personlige værktøjer til 
effektfuld ledelse. 

Kl. 14-16: Case-workshop
Deltagerne medbringer aktuelle cases/ledelsesudfordringer i relation til temarammen. 
Viden og erfaringer deles.

Der vil være en facilitator på alle temadage, så du kan fokusere på at være til stede i diskussionerne. 
Samtidig sikrer facilitatoren, at vi kommer i mål med de temaer, vi tager op. 

Fortrolighed
Vores temadage består af højest 20 deltagere. Dermed er I få nok i gruppen til at lære hinanden 
at kende og bevare fortroligheden. Samtidig er I nok til, at I kan blive inspireret af hinanden. 
Fortroligheden i gruppen betyder, at du får mulighed for at få de andre deltagere til at se på dine 
udfordringer som ’uvildige konsulenter’. 

Fordele ved effektfuld ledelse® ll 

Ledelsesfagligt miljø – der vi være en effektfuld-partner, som er tovholder på forløbet og  
facilitator på temdagene. Han/hun står i spidsen for at sikre et stærkt ledelsesfagligt miljø. Alle 
vores partnere er certificeret i effektfuld ledelse® og har gennemført mange lederudviklings-
forløb. 

Ekspertindlæg – på temadagene inviterer vi en ekspert udefra til at holde et ledelsesfagligt 
oplæg, så du bliver opkvalificeret med den nyeste viden. 

Individuel sparring – et centralt element i forløbet er de individuelle sparringer. Her kan du 
drøfte dine egne udfordringer og oplevelser med din sparringspartner. Samtidig arbejder vi 
med, hvordan du på baggrund af din viden fra temadagene kan skabe værdi i din egen organi-
sation.

Aktualitet og faglig viden – du og din virksomhed får gavn af den viden, der kommer fra  
effektfuld a/s og fra de andre deltagere.
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Praktisk information 
Alle temadage afholdes i både Aalborg og Århus. Datoer for sparringer aftales individuelt ved opstart, og  
sparringer foregår i Aalborg.

Se kommende hold samt datoer for temadage: www.effektfuld.dk/effektfuld-ledelse-ll

Kontakt os
Vi tror på, at mennesker i bevægelse skaber virksom- 
heder i bevægelse. 

Kontakt os, hvis du vil have en snak om, hvordan 
vi kan gøre en forskel for dig og din virksomhed.

effektfuld a/s | Råensvej 1, Råens Palæ | 9000  Aalborg 
Tlf. +45 2068 2061 | Mail info@effektfuld.dk

Vil du have inspiration til, hvordan du skaber fremdrift og effektfulde resultater i din virksomhed? 
Følg os på LinkedIn – deltag også i vores gruppe ’Ledelse med FREMDRIFT’



PIA NIELSEN

CEO & FOUNDER

UDBYTTE FOR DIG
OG DIN VIRKSOMHED 

Du udvikler organisationen – på temadagene deler du viden og erfaringer med andre ledere, 
hvilket giver dig inspiration til at udvikle din egen organisation og forretning. Samtidig skaber 
du nye værdifulde relationer til andre ledere.

Du styrker din rolle som leder – via dialog, refleksion og sparring bliver du mere bevidst om 
din egen lederrolle. 

Du udvider dit udsyn – du får adgang til nyeste viden og tendenser inden for ledelsesfeltet.  

Du får personlig udvikling – du bliver udfordret både fagligt og personligt.


