
 

Min selvledelse  

effektiv, glad, fremtidsorienteret og medskabende 
12 ugers e-kursus for dine selvledere  
beskrivelse til lederen af selvledere
Dette kursusforløb handler om en af de vigtigste kompetencer
i fremtidens organisationer: at være dygtig til selvledelse. 

Dette kursus hjælper dine medarbejdere  til at finpudse sin
selvledelse og få nye viden – nye værktøjer og nyt sprog
omkring deres selvledelse. Kurset er et e-kursus. Det betyder
at man  får lyd/videofiler på sin mail/telefon og de kan se eller lytte til indholdet når det 
passer dem. Tidsforbruget inklusive materiale er én time per uge. Det kræver ikke noget af 
dig som leder. Du skal ikke selv gøre noget efter de er tilmeldt forløbet. De klarer selv 
resten. 

I forløbet går vi et spadestik dybere i selvledelseskompetencerne og forståelsen af sig selv 
som selvledende medarbejder særligt i rollen leder af hverdagen og hvordan man ejer sin 
selvledelse og leder opad.

Din medarbejder vil gå fra gammel (ego tænkende) til ny (organisatorisk medskabende) 
forståelse af hvad selvledelse er og lære at håndtere de iboende udfordringer i at skulle 
lede sig selv i hverdagen. 

Pris 
Prisen for kurset er kun 3.289,00 kr. + moms per deltager inklusive  workbook og andre 
undervisningsmaterialer.  Man har adgang til materialet i to år. Det er en fordel hvis du 
lader mindst to af dine folk deltage i dette kursus så de kan støtte hinanden i processen og
videreformidle deres erfaringer til kollegaer i afdelingen. I kursusprisen indgår en 30 
minutters 1:1 samtale og udfyldelse af et spørgeskema så vi er sikre på at din medarbejder 
får det udbytte af kursus som er forventet. 
Det er bedst hvis din selvleder selv har lyst til at deltage i dette kursus. Deltagerne får 
kursusbevis. 

To for éen!
For at understøtte forankring og transfere af læring er der et særlig
tilbud til jer. I dette forløb tilbydes I at få to deltagere med for éen
deltagers pris. 
Det betyder at I kan tilmelde to kollegaer for én deltagers pris, som
dermed har en makker i  forløbet. Dette betyder at  deltageren kan
stå sammen om at fasthold nye vaner. 

Startdag fredag den 22. marts - slutdato 21. juni.
Der er undervisning i uge 10 - 25 (dog ikke i uge 16 som er påskeferie).


