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Ledergruppens mission og vision  

- Hvorfor er I sat i verden og hvad vil I? 
 

Tag en dag ud af kalenderen og stil skarpt på jeres mission og vision. Teglkamp & Co. 
guider jer igennem dagen. 
 
 
En klar mission – altså en klar erkendelse af, hvorfor ledergruppen er sat 
i verden – øger chancen for succes betragteligt. 
 
Det har tilsvarende stor betydning, om ledergruppen har en fælles vision 
for ledergruppens arbejde - altså hvilke resultater vil ledergruppen gerne 
skabe og hvordan? 

 
Og det er dokumenteret …. 
Teglkamp & Co. gennemførte i foråret 2013 en pejling på arbejdet i de danske ledergrupper. 300 deltog i 
undersøgelsen. Resultatet taler for sig selv: 

  

 
Konsulent: Susanne Teglkamp er konsulent og direktør i Teglkamp & Co. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer. Derudover har Susanne Teglkamp suppleret med flere lederuddannelser senest 
Executive Management Programme fra INSEAD. Hun fik Ildsjælsprisen 2012 af DJØFs Bran-
cheforening Selvstændige.  
 
Susanne Teglkamp har tung ledelsesmæssig erfaring og har bl.a. været kommunaldirektør, 
HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun har i mange år arbejdet som 
managementkonsulent, karriererådgiver og facilitator. Susanne Teglkamp er stadig tilknyttet 

forsvaret og er i dag oberstløjtnant af reserven. Derudover har Susanne Teglkamp udgivet flere bøger, hvor-
af de seneste: Ledergruppen – det dynamiske omdrejningspunkt og I den gode ledelses tjeneste udkom i 
2012.  

 

Kontakt: 
Kontakt os og hør, hvordan I kan få en udbytterig dag, der rækker ind i fremtiden. 

Email: info@teglkamp.dk eller telefon: 48 22 11 41.  

Karakteristika for ledergrupper 

uden en mission: 
 

 Lederne arbejder i siloer 

 Forskellighederne i leder-

gruppen kommer aldrig i spil 

 Ineffektiv ledergruppe 

 Ledermøderne er energifor-

ladte 

 Ringe handlekraft 

 Ingen respekt i organisatio-
nen 

Karakteristika for ledergrupper 

med en mission: 
 

 Samarbejdet er i top 

 Man arbejder helhedsoriente-

ret 

 Man arbejder strategisk 

 Beslutningsdygtige og hand-

lekraftige 
 Respekteret i organisationen 
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