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Fokus på ledelse - Heldagsworkshop 

 

Kan jeg hjælpe jer? 
I er en mellemledergruppe som vil have større fokus på ledelse, så I får flyttet kikkerten væk 
fra den daglige drift og får skabt et fremadrettet udsyn. Hver i sær er I dygtige til jeres eget 
felt, men mangler fokus på at skabe ledelsesmæssige resultater på tværs. 

Hvad I får med fra workshoppen 
En hel dag hvor hele mellemledergruppen får rettet fokus på ledelse, og får et fælles 
ledelsessprog. I får konkret undervisning indenfor et valgt emne, og målrettet sparring på 
præcis de udfordringer I står overfor i jeres hverdag. I får hjælp til at udvikle jer som 
ledergruppe, så I efterfølgende kan bruge hinanden som sparringspartnere. Workshoppen 
bliver afholdt som et mix mellem decideret undervisning, øvelser og refleksion. 

Eksempler på temaer 

• At lede opad - få succes med din chef 
• Den effektive mellemledergruppe - skab tværgående resultater 
• Det personlige lederskab - vær en tydelig rollemodel 
• Kickstart motivationen - hos dig selv og dine medarbejdere 
• Det modige lederskab - at turde træffe beslutninger 
• 360 graders ledelse - at lede hele vejen rundt 

Om mig 
Min stil er intens, direkte og provokerende. Det er ikke helt ved siden af, når kunderne kalder 
mig “Benhård på den omsorgsfulde måde”. Mine spidskompetencer ligger indenfor lederens 
tanker og adfærd, og jeg er meget pragmatisk i min tilgang. 

Èn af mine kunder har sagt dette om mig: 
"Hvis man søger en sparringspartner til udvikling af mellemledergruppen, kan jeg 
klart anbefale Annette. Hendes forløb er sammensat af en god balance mellem teori 
og praktiske opgaver, og hun åbner et tillidsfuldt rum for refleksion og udvikling, 
hvor mellemlederne kan kigge indad som individer og gruppe, og overveje/ændre 
værdier, 

positioner og mål. Hun er også god til at give et kærligt spark bagi og hive folk ud af 
fastlåste overbevisninger og adfærd. Jeg har kun modtaget positive 
tilbagemeldinger fra vores mellemledere.” 

Charlotte Olesen 
HR Consultant i Kosan Crisplant 
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Investering 

• 1 hel dags workshop inkl. undervisningsmateriale til deltagerne. 

20.000,00 kr. plus moms. 

 

Tavshedspligt: 
Klausen & Bengtsson arbejder efter de etiske regler udarbejdet af ICF, hvilket bla. Betyder at vi 
er forpligtet til tavshedspligt. Derfor vil det der bliver talt om under workshoppen, ikke blive 
refereret andre steder. 

Afbudspolitik: 
I tilfælde af afbud fra Klausen & Bengtsson´s side, tilbydes en erstatningsworkshop af samme 
varighed. I tilfælde af afbud fra jeres side, senest 8 dage før den aftalte tid, tilbydes en 
erstatningsworkshop af samme varighed. I tilfælde af afbud mindre en 48 timer før den aftalte 
tid, bliver workshoppen faktureret, som havde den været afholdt. 
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