Ledelse af forandringer – 1 kursusdag
I dag stilles der store krav til virksomheders og medarbejderes forandringsparathed. Som
ledere står vi ofte i spidsen for større eller mindre forandringer. Gennemførelsen af succesfulde
forandringer afhænger ofte af lederens evne til at håndtere processen og til at få
medarbejderne med i forandringsprocessen.
Teglkamp & Co. har udviklet et kursus, som sætter fokus på ledelse af forandringer. Vi har
udviklet en 5-punkts plan og en række praktiske værktøjer, der kan hjælpe lederen godt på
vej til at arbejde professionelt med forandringer.

Konkret udbytte

For at udbyttet kan blive så stort som muligt for den enkelte deltager, skal hver enkelt
deltager medbringe 1-2 konkrete forandrings udfordringer, som deltageren kan arbejde med.
Udbyttet af seminaret vil være:
• Mulighed for at arbejde med egne konkrete udfordringer
• En 5 punkts plan lige til at anvende, når man kommer hjem
• Tjeklister
• Forståelse af forandringsprocesser

Individuel ledersparring - inden kurset (kan tilvælges)

Individuel samtale og sparring omkring ledelsesrollen. Der tages udgangspunkt i en persontest
”Reflector”. Testen udfyldes over internettet. Testen anvendes i denne sammenhæng som et
dialogværktøj for individuel coaching på ledelsesmæssige udfordringer og udviklingsområder.
Den individuelle sparring kan tilvælges mod et tillæg i prisen.

Indhold på kurset

I løbet af dagen vil vi bl.a. komme rundt om følgende emner:
• Forandringer og hvorfor det kan være så svært at forandre
• Forandringsledelsens 5-punkts plan
o Lederens basisarbejde
o Kommunikation
o Involvering
o Opfølgning
o Afslutning
• Om ledelse og lederskab
• Forandringsledelse – udfordringer og faldgruber
• Dig selv og forandringer!
Målgruppe: Ledere, projektledere og andre, der arbejder med forandringsprocesser
Varighed: 1 dag fra kl 09.00 til 16.00
Pris: Selve kurset tilbydes for 20.000 kr. ekskl. moms og udgifter til transport.
Deltagerprisen er beregnet ud fra maksimalt 10 deltagere. Ved flere end 10 deltagere vil en
ekstra underviser blive inddraget og dermed vil prisen blive forhøjet.
Individuel samtale og sparring omkring ledelsesrollen gennemføres for 3.500 kr. ekskl. moms.
pr. person.
(Tillæg for afholdelse uden for Nordsjælland og det Storkøbenhavnske område).
Teglkamp & Co.



Rosenvænget 16

www.teglkamp.dk





3400 Hillerød



info@teglkamp.dk

tlf. 4822 1141

Om Teglkamp & Co.

Teglkamp & Co. arbejder ud fra perspektivet: ledelse i øjenhøjde. Det vil sige, at vi møder
lederne på deres bane. Vi tager udgangspunkt i virksomhedernes udfordringer og arbejder ud
fra en praktisk tilgang til udfordringerne.
Se mere på www.teglkamp.dk

Kontakt:

Hvis du vil høre mere, kan du kontakte os på e-mail: info@teglkamp.dk eller via telefon: 48 22
11 41.
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