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RIK-modellen og coaching 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
Konflikthåndtering 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Konfliktmediator 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Grundlæggende 
projektledelse 
 

 
Varighed: 2 dage 
 
MUS i praksis 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

Sundhedsledelse 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 

 
Coaching som 
ledelsesværktøj 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Kommunikation som 
ledelsesværktøj 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
Den vanskelige samtale 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Mødeledelse 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
Delegeringsteknik 
 
Varighed: 2 dage. 
 
 

Situationsbestemt ledelse 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
Værdibaseret ledelse 1 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Værdibaseret ledelse 2 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Ledelse af teams 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
Ledelse og Samarbejde 
 

 
Varighed: 2 dage. 
 
Ledelse af 
forandringsprocesser 
 
Varighed: 2 dage. 
 
Temporært ledelsesansvar 
 

Varighed: 2 dage. 
 

Lederudvikling… 
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1 Situationsbestemt ledelse 

 

 

 

 

 

 

1.  Situationsbestemt ledelse 
  

 
KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle ledere i organisationen. 

 
På kurset undervises og trænes deltagerne i at anvende relevante ledelsesværktøjer, 
der styrker medarbejdernes vækst og motivation samt vælge den rigtige ledelsesstil i 

forhold til medarbejderes individuelle behov og virksomhedens aktuelle situation. 
Deltagerne får kendskab til delegering og får skabt grundlag for at få tid til egne 

ledelsesopgaver samtidig med, at medarbejderens udviklingsmuligheder styrkes. 
  
Målet er, at deltagerne efter endt kursus  

 kan anvende relevante ledelsesværktøjer, situationsbestemt og individuelt, i 
forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. 

 kan skabe vækst og motivation hos medarbejderne, samt skabe tid til eget 

ledelsesarbejde på det operationelle niveau, gennem delegering af ansvar og 
kompetencer.  

 kan analysere og situationsbestemme relevante lederstile. 

 har kendskab til delegeringsprocessen, dens faldgrupper og de ledelsesmæssige 
overvejelser, der er vigtige før delegering. 

 
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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2 Intro til Værdibaseret ledelse 

 

 

 

 

 

 

 
2.  Intro til Værdibaseret ledelse – Modul 1 

  
 
KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle ledere i organisationen. 
  

På kurset introduceres deltagerne til principperne i værdibaseret ledelse, og fordele og 
ulemper ved implementering af værdibaseret ledelse i organisationen. 
 

Undervisningen gennemføres med vægt på de fokusområder der er i organisationen, 
under hensyntagen til deltagernes forudsætninger (erfaring og uddannelse). 
 

Målet er, at deltagerne   

 bliver introduceret til begrebet værdibaseret ledelse 

 har fået orientering om fordele og ulemper ved værdibaseret ledelse i 

organisationen 

 kan forstå betydningen af organisationskulturen, i retning af en værdistyret 
organisation 

 har et overblik over de muligheder der er i de værktøjer der indgår i den 

værdibaseret ledelse, i forhold til organisationens fokusområder 

 har gjort sig overvejelser over, hvilke elementer der vil kunne omlægges 
fra regelstyret til værdibaseret ledelse 

 
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 
deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 

lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 
situationsspil.  
 
Varighed: Modul 1 - 2 dage. 
Varighed: Modul 2 - 2 dage. 
 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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3 Intro til Værdibaseret ledelse 

 

 

 

 

 

 

 

3.  Værdibaseret ledelse – Modul 2 

  
KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. 
 

På kurset undervises deltagerne i det, at lede en organisation efter principperne om 
værdibaseret ledelse og implementering af værdibaseret ledelse i organisationen. 
 

Undervisningen gennemføres med vægt på, at ledelsen får en stærkere ”teamfølelse” 
for fælles løft af forandringen i organisationen. 
 

Målet er, at deltagerne efter endt kursus  

 har en grundlæggende viden om værdibaseret ledelse (herunder fordele og 

ulemper) 

 implementering af værdibaseret ledelse i organisationen 

 kan stå i spidsen for udvikling af organisationskulturen, i retning af en 
værdistyret organisation (medarbejdernes evne- og vilje til selvledelse 

m.m.). 

 har en grundlæggende viden om delegering og ansvarsledelse 

 kan etablere læringsrum for vidensdeling og læring i en organisation som 
er i kontinuerlig forandring 

 har et oplæg til hvilke elementer der vil kunne omlægges fra regelstyret til 

værdibaseret ledelse 

 
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 
Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis.  
Vi lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: Modul 1 - 2 dage. 
Varighed: Modul 2 - 2 dage. 
 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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4 Ledelse af teams 

 

 

 

 

 

 

4. Ledelse af teams 
 

KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. 
 
På kurset undervises deltagerne i at optimere samspillet imellem ledere og 

medarbejdere og får kendskab til de forskellige faktorer, der påvirker samarbejdet, 
herunder valg af den optimale lederstil. Deltagerne opbygger færdigheder i løsning af 

ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau. 

Målet er, at deltagerne efter endt kursus kan 

 kan optimere samarbejdet i mellem ledere og medarbejdere på det 
operationelle niveau og vælge den optimale lederstil i forskellige 
ledelsesfunktioner.  

 har øget bevidsthed om egen lederstil, og lederstilens  
indflydelse på samarbejdsklimaet.  

 har kendskab til faktorer, der fremmer samspillet imellem ledere og 
medarbejdere  

 kan afdække samarbejdsproblemer.  

 har kendskab til løsning af ledelses- og  
samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau. 

 

 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Kurset har en normeret varighed på 2 dage, og er understøttet med e-læring. Kurset 
kan gennemføres som splitundervisning over en længere periode. 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                Business 

   
  
  
 

Artac Business  Telefon 7070 1799  
Industrikrogen 8 www.artac.dk 
2635 Ishøj 

Telefon 7070 1799 Telefon 7070 1799  
www.artac.dk www.artac.dk 
info@artac.dk 

5 Ledelse og Samarbejde 

 

 

 

 

 

 

5. Ledelse og Samarbejde 
 

KURSUSBESKRIVELSE 

 
Medarbejderudviklingssamtalen - MUS er et uundværligt ledelsesværktøj når det 
handler om at omsætte virksomhedens strategi til handling gennem motivering og 

forøgelse af medarbejderens, indsigt, engagement og villighed til forandring. MUS 
giver lederen og medarbejderne mulighed for, at få en større indsigt i og forståelse for 

hinanden og hinandens kompetencer, værdier og forventninger til fremtiden.  
 
Deltagerne undervises i at skelne mellem forskellige personalesamtalers formål og 

indhold, og får trænet færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre 
medarbejderudviklingssamtaler, der skaber værdi for alle parter.  

 
Målet er, at deltagerne får personlige og praktiske værktøjer til at 

 
 fastlæggelse af forskellige  

personalesamtalers formål og indhold 

 udarbejde forberedelses- og samtaleskemaer 
 få struktur på samtalen 

 kunne "læse" og forstå medarbejderen 
 kunne kommunikere præcist 
 tilegne sig interviewteknikker  

 sætte gang i dialogskabende processer 
 bruge samtalen konstruktivt - fra ord til handling 

 
 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Kurset har en normeret varighed på 2 dage, og er understøttet med e-læring. Kurset 

kan gennemføres som splitundervisning over en længere periode. 

 
Under gennemførelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                                Business 

   
  
  
 

Artac Business  Telefon 7070 1799  
Industrikrogen 8 www.artac.dk 
2635 Ishøj 

Telefon 7070 1799 Telefon 7070 1799  
www.artac.dk www.artac.dk 
info@artac.dk 

6 Ledelse af forandringsprocesser 

 

 

 

 

 

 

 

 
6. Ledelse af forandringsprocesser 

  
 
KURSUSBESKRIVELSE 

 
 

Deltageren lærer at diagnosticere, organisere og sturkturere forskellige 
problembehandlingsprocesser, herunder kendskab til forskellige værktøjer, der 
fremmer de kreative og dynamiske processer i forskellige miljøer.  

 
Deltageren får kendskab til lederrollen og hvilke krav, du skal opfylde, for at kunne 

agere som sparringspartner. 
 
Målet er, at deltagerne   

 deltageren kan i ledelsesfunktionen diagnosticere, organisere og strukturere 
problembehandlingsprocesser og lede dynamiske processer på det operationelle 

niveau. 
 deltageren bliver bevidst om krav til lederrollen i et procesudviklingsforløb, 

herunder krav til rollen som sparringspartner. 

 
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 
Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 
situationsspil.  

 
Varighed: 2 dage. 
 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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7 Temporært ledelsesansvar 

 

 

 

 

 

 

7.  Temporært ledelsesansvar 
      - Introduktionskursus 

 
KURSUSBESKRIVELSE 

 
”Temporært ledelsesansvar” er et introduktionskursus, der henvender sig til nye og 

kommende temporære ledere, med ringe eller intet kendskab til de mekanismer og 
procedurer, der kræves for at drive en sund virksomhed.  

På kurset undervises og trænes deltagerne i de elementære økonomiske begreber, 
myndighedskrav, administration, personale– og kundepleje.  

Målet er, at deltagerne efter endt kursus 

 har kendskab til de elementære økonomiske begreber, administrative 
systemer samt myndighedskrav.  

 har viden om personlig kommunikation, aktiv lytning og forståelse for 

kropssprogets betydning for kunder og medarbejdere.  

 har kendskab til de psykologiske og sociale princippers indflydelse på den 

enkelte medarbejder, samt i kunde/leverandør forholdet. 

 

Sådan gennemfører vi kurset  

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 
deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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8 Intro til sundhedsledelse 

 

 

 

 

 

 

 

8.  Sundhedsledelse 

  
KURSUSBESKRIVELSE 

 
 

Kurset henvender sig til alle ledere. 

På kurset introduceres deltagerne til principperne i sundhedsledelse, og 
udfordringerne ved implementering af sundhedsledelse- og politik i organisationen. 

 
 Målet er, at deltagerne bliver introduceret til begrebet sundhedsledelse 
 har fået orientering om udfordringerne ved at implementere sundhedsledelse i 

organisationen 
 kan forstå betydningen af organisationskulturen, i retning af en værdistyret 

organisation med fokus på sundhed 
 har et overblik over de muligheder der er i de værktøjer der indgår i 

sundhedsledelse 

 har gjort sig overvejelser over, hvilke elementer i praktiseringen af ledelse, der 
vil kunne omlægges fra regelstyret til værdibaseret sundhedsledelse 

 
INDHOLD 

 Hvad er sundhedsledelse & Sundhedsfremmebegreber 

 Udviklingen af sundhedsfremme på arbejdspladsen & Markedet og velfærden 
 Arbejdsmiljø og helbred & Motivation og passion for arbejdet 

 Trivsel på arbejdspladsen & Etiske overvejelser 
 Overvægt og arbejde & Stress i jobbet 
 Alkohol og arbejde & Rygning og velvære 

 Motions- og kostvaner & Sundhedstrappen 
 Sundhedsprofil & Sundhedsregnskab 

 Sundhedskonsekvensvurderinger 
 

 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 
 

 
Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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9 Coaching som ledelsesværktøj 

 

 

 

 

 

 

9. Coaching som ledelsesværktøj 
 

KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. 
 
På kurset undervises og trænes deltagerne i at planlægge og igangsætte 

coachingaktiviteter på det operationelle niveau, som én af metoderne i 
personaleudvikling inden for eget arbejdsområde. 

Målet er, at deltagerne efter endt kursus  

 kan planlægge og igangsætte coachingaktiviteter. 

 kender og kan anvende korrekte coachingmetoder i forskellige situationer i 

forhold til grupper/enkeltpersoner og formel/uformel coaching. 

 kan afdække forudsætningerne for at skabe et optimalt miljø for coaching på 
det operationelle niveau, og introducere metoden overfor medarbejdere.  

 
 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 
deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 

lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 
situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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10 Ledelseskommunikation 

 

 

 

 

 

 

10.  Kommunikation som ledelsesværktøj 
 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. 

 
På kurset undervises deltagerne i at identificere de forskellige elementer, der har 
betydningen for kommunikationens kvalitet. Gennem træning af forskellige 

kommunikationssituationer, får deltagerne et grundlag for at etablere konstruktive 
dialoger og anvende kommunikationen aktivt i lederrollen. 

Målet er, at deltagerne efter endt kursus  

 kan gennemføre basale konstruktive dialoger i mødet med medarbejdere, 
kollegaer og chefer i hverdagen, samt øvrige interessenter, som har relationer 

til lederens arbejdsområde.  

 kan analysere forskellige kommunikationssituationer.  

 har fået udviklet- og er bevidst om egne kommunikative evner. 

 kan etablere konstruktive dialoger. 

 kan anvende kommunikation aktivt i lederrollen. 
 

  
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 
deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 

lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 
situationsspil.  
 
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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11 Den vanskelige samtale 

 

 

 

 

 

 

11.  Den vanskelige samtale 
 

KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner og har 
medarbejderansvar. 
 

På kurset undervises og trænes deltagerne i begrebet konflikt, samtalens faser og den 
psykologiske kontrakt. 

 
Målet er, at deltagerne efter endt kursus er blevet bedre til at 

 
 udtrykke sig og tale om følelsesladede emner. 

 tolke og forstå andre mennesker. 

 håndtere modstand og forstå baggrunden for modstanden. 

 finde ind til kernen i problemstillingerne og inddrage samtalepartneren i 

løsningen af problemet. 

 gennemføre vanskelige samtaler. 

 

 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 
deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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12 Mødeledelse 

 

 

 

 

 

 

 

12.  Mødeledelse 

  
 
KURSUSBESKRIVELSE 
 

Et kursus for dig der gerne vil have større effekt ud af dine møder.  

 
Alt for mange møder opleves som spild af tid og uden virkning, på grund af dårlig eller 

manglende mødeledelse. 
 
Formålet med kurset er, at deltagerne får værktøjer til at lede møder af forskellige 

slags. 
 

Målgruppe: Chefer, ledere og konsulenter mfl. 
Målet er, at deltagerne efter endt kursus  
 

Har Kompetencer, færdigheder og værktøjer til: 
 De forskellige mødetyper 

 Mødernes forskellige elementer 
 Mødets nøglepersoner 

 

Mødelederens udfordringer: 
 Forhandlingsteknik (mediator)  

 At lytte og spørge 
 At give konstruktiv feedback 
 At tage konflikter op 

 At tage mod kritik 
 At få det bedste frem i den person, man taler med 

 Mødets afslutning og opfølgning 
 
Indhold 

Teori, opgaver og øvelser. 
 

Deltagerne udveksler erfaringer efter kurset, og de fremsendes og evalueres via e-
maildialog mellem deltager og underviser. 

 
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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13 Delegeringsteknik 

 

 

 

 

 

 

13.  Delegeringsteknik 
 

KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. 
 
På kurset undervises deltagerne i grundlæggende ledelsesteorier samt indsigt i egen 

personprofil og forståelse for forskelligheden hos medarbejdere i 
ledelsessammenhænge. Deltagerne arbejder med betydningen af autoritet og 

beslutning i det daglige som værktøjer til at etablere den fornødne motivation i et 
team. Deltagerne får værktøjer til, at udvikle din egen lederstil, herunder 

gennemslagskraft ved præsentation og implementering af ændringer i det daglige 
arbejde. 
 

Målet er, at deltagerne efter endt kursus har erhvervet sig ny viden om 
 

 ledelse i det daglige. 

 autoritet og beslutning. 

 personprofiler. 

 samarbejde og teambuilding. 

 motivationsfaktorer - egne og andres. 

 personlig udvikling og planlægning. 

 
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 
deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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14.  RIK Modellen & Coachingsamtaler 

 
KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle der varetager ledelsesfunktioner. 
 

På kurset præsenteres du for metoder, du og dine medarbejdere kan anvende, for at 
fremme den personlige resultatudvikling, i form af dialog via Coaching, i en RIK-

samtale (Resultat-indsats-kompetence). 
 
Du får også råd og vejledning til, hvordan du håndterer de vanskeligere samtaler, dvs. 

den orienterende samtale og konsekvenssamtalen.  

Du lærer endvidere, hvordan du gennem Coaching, kan låse op for dine 

medarbejderes potentiale til, at maksimere sine egne præstationer.  
 

I kurset indgår bl.a. følgende emner: 
 

 RIK - De 3 grundlæggende elementer i resultatoptimering 

 Styringsmetodikker 
 RIK i praksis 

 Kernen i Coaching 
 Coahing – mere end bare supervision 
 Hvordan bruges Coaching til at skabe bedre resultater? 

 
Målet er, at deltagerne efter endt kursus har opnået viden om- og færdigheder til, at 

gennemføre resultatorienterede samtaler ved brug af RIK-modellen og Coaching. 
 
SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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15.  Konflikthåndtering 
 

KURSUSBESKRIVELSE 
 

Et kursus for dig der gerne vil lære at navigere i og håndtere forskellige konflikter, 
således at konflikterne ikke blokerer for afdelingens resultatopnåelse og generelle 

udvikling, samt at blive bedre til at håndtere vanskelige samtaler. 
 

Formål 
Formålet med kurset er, at du får ”værktøjer” til at håndtere konfliktsituationer på en 
faglig og professionel måde, og at du får forståelse for, at konflikter er en naturlig del 

af arbejdslivet og samværet mellem mennesker. 
  

Efter endt uddannelse kan du, ved din personlige fremtræden og adfærd, medvirke til 
at afværge, nedtrappe og forebygge konflikter. 
 

Målgruppe 
Medarbejdere, konsulenter, chefer og ledere 

 
Udbytte 
Kompetencer, færdigheder og værktøjer til: 

- At give deltagerne metoder til at håndtere konflikter. Det kan være 
samarbejdsorienterede, faglige, organisatoriske og mere personlige konflikter. 

- At lytte og spørge 
- At kunne skelne mellem konfliktfremmende og dæmpende adfærd 
- Med baggrund i de symptomer, der naturligt følger efter en konflikt eller 

konfrontation være forberedt på krisereaktioner 
- Anvende samtaleteknik og udvise forståelse for andres livs- og 

arbejdssituationer på en respektfuld måde og håndtere aggressive episoder på 
en hensigtsmæssig og mindre konfrontativ måde. 

 

Indhold 
Teoretisk forståelse af- og viden om konflikter, håndtering af konfliktsituationer og 

den vanskelige samtale. Konflikters op og nedtrapning. Metodikker til at win-win 
situationer. 
 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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16.  Konfliktmediator 
 

KURSUSBESKRIVELSE  
 

Et kursus for dig der gerne vil lære at navigere i og håndtere andres forskellige konflikter, 
således at konflikterne ikke blokerer for organisationens resultatopnåelse og generelle 
udvikling. Derudover bliver du bedre til at håndtere vanskelige samtaler generelt. 

Formål 
Formålet med kurset er, at deltagerne får værktøjer til at analysere konflikter og 
forståelse for andres konflikter. Ledere og nøglepersoner spiller en vigtig rolle i at kunne 

håndtere konflikter mellem medarbejdere eller samarbejdspartnere. Derfor må lederen 
styrkes i de konflikter som lederen også er en aktiv del af. Deltagerne lærer at tackle de 
samtaler som de syntes er svære, og får konkrete redskaber til at håndtere disse 

samtaler. 

Målgruppe 
Chefer, ledere og konsulenter. 

Det anbefales at du har taget kurset konflikthåndtering eller har tilsvarende viden, inden 
dette kursus. 

Udbytte 

Kompetencer, færdigheder og værktøjer til: 

- Analysering af konflikter 
- Konflikthåndteringsværktøjer. Det kan være samarbejdsorienterede, faglige, 

organisatoriske og mere personlige konflikter. 
- Forhandlingsteknik (mediator)  
- At lytte og spørge 

- At give konstruktiv feedback 
- At tage konflikter op 

- At tage mod kritik 
- At få det bedste frem i den person, man taler med 
- De konkrete værktøjer, der trænes på kurset, gør det lettere at tackle konflikter, og 

at afholde de svære samtaler. 

Indhold 

Teoretisk forståelse af konflikter og deres betydning for organisationen og virksomheden. 

Mediering mellem parterne i konflikten. Konflikt op og nedtrapning. Metodikker til at 
anerkende og undersøge samt skabe win-win situationer. 

Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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17. Grundlæggende projektledelse 

  
KURSUSBESKRIVELSE 

 
Kurset henvender sig til alle, som har erfaring med projektarbejde og/eller som i nær 
fremtid skal varetage opgaver som projektleder.  

 
På kurset undervises og trænes deltagerne i, at varetage projektlederrollen med 
særlig kompetence indenfor analyse, planlægning, strukturering, implementering og 

afslutning af et projekt.  
 

Målet er, at deltagerne efter endt kursus   

 har kendskab til projektstyringsmodeller. 

 kan faseopdele projekter og gennemskue faldgruber i disse. 

 kan udarbejde aktivitetsoversigt, ressourceoversigt, tidsplanlægning med 
milestones. 

 kan forestå organiseringen af et projekt herunder sammensætning af 
projektgruppe. 

 kan forestå tilrettelæggelse af et handlingsberedskab overfor de forskellige 
interessenter i projektet 

 kan forestå afslutning af projekter herunder implementering, opfølgning og 

evaluering. 

 

 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 
Under kurset tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 

situationsspil.  
 
Varighed: 2 dage. 
 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
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18.  Mus i praksis 
 

KURSUSBESKRIVELSE 

 
Medarbejderudviklingssamtalen - MUS er et uundværligt ledelsesværktøj når det 
handler om at omsætte virksomhedens strategi til handling gennem motivering og 

forøgelse af medarbejderens, indsigt, engagement og villighed til forandring. MUS 
giver lederen og medarbejderne mulighed for, at få en større indsigt i og forståelse for 

hinanden og hinandens kompetencer, værdier og forventninger til fremtiden.  
 
Deltagerne undervises i at skelne mellem forskellige personalesamtalers formål og 

indhold, og får trænet færdigheder i at tilrettelægge og gennemføre 
medarbejderudviklingssamtaler, der skaber værdi for alle parter.  

 
Målet er, at deltagerne får personlige og praktiske værktøjer til at 

 
 fastlæggelse af forskellige  

personalesamtalers formål og indhold 

 udarbejde forberedelses- og samtaleskemaer 
 få struktur på samtalen 

 kunne "læse" og forstå medarbejderen 
 kunne kommunikere præcist 
 tilegne sig interviewteknikker  

 sætte gang i dialogskabende processer 
 bruge samtalen konstruktivt - fra ord til handling 

 
 

SÅDAN GENNEMFØRER VI KURSET 

 

Under gennemførelsen tager vi udgangspunkt i deltagernes forudsætninger og aktive 

deltagelse. Teoretiske indlæg danner grund for diskussioner og øvelser i praksis. Vi 
lægger vægt på at læringen foregår gennem gruppe- og individuelle øvelser og 
situationsspil.  

 
Varighed: 2 dage. 

Alle vores undervisere i ledelseskurserne er erfarne specialister med 
forretningsforståelse, og en lang karriere indenfor ledelse. 
 
 
 
 
 
 


