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Et 6 ugers online-kursus for dine selvledere 

Beskrivelse til lederen af selvledere 

Dette er et kompetenceudviklingsforløb, hvis formål er at løfte selvledelses- og organisati-

onsforståelsen og at gå fra gammel A-B tænkning med udelukkende fagfaglig logik til at 

være moderne medskabende medarbejdere, der tager ansvar og er strategisk medska-

bende, ressourceorienterede og har fokus på at lykkes i fællesskab til gavn for kunden. 

 

Gør noget godt for dine selvledere uden det koster dig selv tid 

Man deltager online, der er deltagere fra forskellige organisationer, men man arbejder med 

sin egen selvledelse.  

 

Udbyttet er at dine selvledere bliver: 

• Håndtering og navigering af en hybridarbejdsplads. 

• Endnu stærkere i deres helhedstænkning. 

• Endnu bedre i deres strategiske dialog med dig – og til at lede opad generelt. 

• Endnu stærkere ressource fokus og fokus på slutbruger/kunde. 

• Lettere navigering af opgaver i en travl arbejdsdag. 

• Endnu stærkere i at lede sig selv i hverdagen. 

• Nye forståelser og værktøjer til kollegialt samarbejde. 

• Endnu bedre til også at passe på sig selv i en hektisk arbejdsdag.  

 

Virtuelt forløb giver større forankring i hverdagen 

Dette 6 ugers forløb bliver et virtuelt fællesskab i et lukket undervisningssite. Det bliver en 

blanding af input i form af korte videoer, enkle skridt for skridt opgaver, mulighed for at 

stille spørgsmål, diskussion og refleksion alt med udgangspunkt i egen hverdag. Der er re-

fleksionsark og guides til alle moduler Deltageren skal bruge ca. 2 time per uge. Der er dog 

også et travlhedsmulighed Fast track på kun 10-15 min. Alle 6 moduler optages.  

 

Lederen skal ikke bruge noget tid på dette forløb. 
 

Pris 

Prisen for kurset er 3.950,00 kr. ekskl. moms per deltager inkl. undervisningsmaterialer. 

 
Effekt der rækker langt ind i fremtiden 

Udnyt denne sensommer til at løfte både de virtuelle og selvledelseskompetencer hos dine 

selvledere - Et klimavenligt, effektivt e-kursus. Man har adgang til materialet i to år. 

Du kan tilmelde (dig selv og) dine selvledere her.  

 

 

Chefkonsulent Sanina Kürstein er særligt optaget af ledelse af selvledelse. Hun er praksisnørd. Hun 

rådgiver modige ambitiøse der leder: Hun har rådgivet ledere om ledelse af selvledelse, selvledelse og 

samarbejde om siden 2006.  I 2010 udgav hun antologien Selvledelse og Fællesskaber – nye 

perspektiver på det moderne arbejdsliv. (dpf2010).  I 2014 udkom en praksisbog på Hans Reitzels Forlag 

til ledere og medarbejdere om at lykkes med selvledelse. Den hedder: ”Ledelse af selvledelse – skab 

visionært handlekraftigt følgeskab (hrf2014)”. Denne bog har desuden appendiks ”Appendiks til 

medarbejderen (hrf2014) ”,Den indeholder basisværktøjer til god selvledelse. 
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