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Ledergruppen – bring potentialet frem! 

Gå-hjem møder i anledning af ny bog  
 

I anledning af at Susanne Teglkamps nye bog: LEDERGRUPPEN I UDVIKLING – bring potentia-

let frem udkommer i starten af 2014 afholdes gå-hjem møder i København og Kolding. 

 

Målet med den nye bog er at udfordre og inspirere ledergrupper til at 

udvikle sig og flytte sig op i ledergruppernes superliga. Bogen er 

bygget op om en række cases fra det virkelige liv. Alle cases inde-

holder genkendelige udfordringer. Temaerne foldes ud og uddybes 

med Susanne Teglkamps egne erfaringer, holdninger og konkrete 

råd.  

 

Alle deltagere får et eksemplar af bogen. 
 

På gå-hjem mødet vil Susanne Teglkamp præsentere bogen og give 

smagsprøver på indholdet. Herudover vil der blive lejlighed til - i 

mindre grupper - at drøfte et udvalgt tema og at netværke. 

 

Her er et par stikord på, hvad bogen indeholder: 

 

 Ledergruppens potentiale, om hvilken betydning ambitioner og vilje til at udvikle sig i 

ledergruppen har for ledergruppens resultater. 

 De vigtigste byggesten i ledergruppens fundament 

 Dynamikken i ledergruppen og hvad der påvirker den 

 Helhedssyn og loyalitet i ledergruppen hvordan det sættes på spil og i spil 

 Samarbejdsudfordringer i ledergruppen og hvordan samarbejdet i nogle ledergrupper 

kan opleves som ret destruktivt 

 Stresshåndtering, afskedigelser, innovation og andre af de mest almindelige udfordrin-

ger, der møder ledergrupper. 

 

Målgruppe: Ledergrupper, ledere eller folk, der interesserer sig for ledelse. 

 

Tid og sted:  

Gå-hjem møderne er af ca. 2 timers varighed og afholdes på følgende dage: 

 

22. januar kl. 14.00 i København i NCBs lokaler Hammerichsgade 14, 1611 København V og 

 

23. januar kl. 14.00 i Kolding i Business Koldings lokaler Akseltorv 8, 6000 Kolding. 

 

 

Anmeldelser af den forrige bog om ledergruppen: 

I 2012 udgav Susanne Teglkamp bogen: LEDERGRUPPEN – det dynamiske omdrejningspunkt. 

Den fik bl.a. følgende ord med på vejen: 

Hvad enten du er ”direktøren for det hele” eller mellemleder i en ledergruppe, så 

får du her et godt spejl og en anvendelig ramme for at se med både kritiske og 

kærlige briller på din ledergruppe. 
Niels Henriksen, Lederne 



 

Teglkamp & Co.    Rosenvænget 16     3400 Hillerød    tlf. 4822 1141    
www.teglkamp.dk   info@teglkamp.dk 

 

Det er en god bog, der kommer godt rundt om emnet på konstruktiv måde, med 

indblik i, hvad der skal til, for at gruppen fungerer godt, og også hvad den ikke 

skal gøre. 
Mette Fersum, Lektørudtalelse i DBC 

Susanne Teglkamps bog giver gode råd til, hvordan lederne i ledergruppen holder 

strukturerede møder, og hvordan lederne samarbejder i stedet for at konkurrere. 

Hun anlægger et meget overordnet perspektiv på de forskellige dynamikker le-

derne imellem og kommer med gode refleksioner og værktøjer. Bogen må siges 

at være en ledelsesbibel. 

Ellen Larsen, distriktschef i Næstved Kommune  

 

Bogen henvender sig til dem, der arbejder med praktisk ledelse. I bogen trækker 

forfatteren på den livscyklus, som en ledergruppe gennemgør. En ny ledergruppe 

fungerer anderledes end en gruppe, der har eksisteret i mange år med de samme 

deltagere. 

Henrik Ørholst, InBusiness 

 

 

Pris: 
Pris for gå-hjem møde og et eksemplar af bogen: 250 kr. ekskl. moms. 

 

Tilmeld dig via dette link:  

 

 

Om Susanne Teglkamp 

 
Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er ud-

dannet jurist og reserveofficer. Derudover har Susanne Teglkamp supple-

ret med flere lederuddannelser senest Executive Management Programme 

fra INSEAD. Hun fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Brancheforening Selv-

stændige.  

 

Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været 

kommunaldirektør, HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udvik-

lingschef. Hun har i mange år arbejdet som managementkonsulent, karri-

ererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet forsvaret 

og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, 

hvoraf de seneste: Ledergruppen – det dynamiske omdrejningspunkt og I den gode ledelses 

tjeneste udkom i 2012.  

 

 

 
 


