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Ønsker du å utvikle og styrke dine lederevner?

      Tør du å utfordre deg selv og få med selvinnsikt i ditt lederskap?

             Vil du lære mer om praktiske verktøy til bruk i daglig ledelse?

RUNE RIMOL

Kurs- og 
foredragsholder

1. - 2. SEPT ┃ 28. - 29. SEPT ┃ 17. NOV

Ønsker du å utfordre deg selv og bli en bedre leder? 

BLI MED PÅ LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET!

Ledelse i dag er en mer krevende øvelse enn det noen gang har vært.
Ledere møter komplekse utfordringer i en kontekst preget av
uforutsigbarhet og høy endringstakt. Selv om vi lever i digitaliseringens
tidsalder, er fortsatt menneskene våre mest verdifulle ressurser. Å hjelpe
disse menneskene til å ta ut sitt potensiale, i samme retning og til det
beste for fellesskapet, vil derfor fortsatt være lederens viktigste jobb. 



Selvinnsikt i eget lederskap

Coachende teknikker

Effektiv kommunikasjon

Konkrete verktøy og metoder til bruk i

daglig ledelse

Strategisk historie

I dette lederutviklingsprogrammet vil du

styrke dine lederevner. Programmet er godt

forankret i forskingsbasert kunnskap om

effektiv ledelse og samtidig hverdagsnært

og praktisk. Du vil jobbe med din egen

utvikling, i et lederfellesskap som lærer og

utvikler seg sammen. 

Du vil lære om: 

Programmet vil bli gjennomført som to

samlinger med overnatting og en

dagssamling. Det vil være 18 deltakere i

programmet. Deltakerne vil bli inndelt i tre

basisgrupper. Det vil være en kombinasjon

av korte foredrag, gruppediskusjoner, tid til

egen refleksjon og kommunikasjonstrening.

Bevisstgjøringssamtale01
Personlighetsprofil og

individuell samtale

KURSMODULER

Modul & samling 102
Å lede deg selv: Selvinnsikt er en

forutsetning for effektiv ledelse

Modul & samling 203
Å lede andre: Styrk dine evner til å

være en positiv påvirkning på de

rundt deg

04 Modul & samling 3

Å lede virksomhet: Helhetlig ledelse,

klarhet og effektivt samspill på tvers

H Ø S T E N  2 0 2 2
MELD DEG

PÅ HER

OM PROGRAMMET

KONTAKTPERSON:

Hege Wold
hege@lederne.no 

Du kan bli med hvis du:

ER MELLOMLEDER MED PERSONALANSVAR

HAR INNEHATT STILLINGEN I MINIMUM 1 ÅR

HAR VÆRT MEDLEM I LEDERNE I 1 ÅR

TILHØRE ET AV LEDERNES TARIFFOMRÅDER

KAN FORPLIKTE DEG Å DELTA PÅ HELE

PROGRAMMET OG ALLE SAMLINGER

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=8dfMPlVMIkaKSQE-elpSzrhGEycB3OVAi5uwJYn4KmtUREk4MVZKNjVVTzBWVlpHSVU4UzRNOERNVS4u

