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Mikroråd – giver råd til mere 
 

Ved mikroråd betaler du kun for den tid, du rent faktisk bruger. Du kø-

ber 1 time og kan bruge den i 15 min ad gangen, hvis det passer bedst. 

Du betaler således ikke for mere, end du har brug for i situationen. 

 

Nogle gange er der bare brug for et erfarent øre. Andre gange er der 

brug for et par velvalgte spørgsmål, konkrete forslag eller råd. Nogen 

gange er der ikke brug for lange forløb – måske bare 15 min med et 

erfarent menneske, som står udenfor og ikke har forudfattede meninger 

eller præference for bestemte løsninger.  

 

Eksempler på temaer for mikroråd: 
 
• Taktiske eller strategiske overvejelser omkring et møde 

• En konkret ledelsesudfordring 

• En vanskelig samtale 

• Skal man forlade jobbet eller er der andre veje 

• En udfordring i samarbejdet 

• Planlægning af en forandringsproces 

• Hvordan præsenterer man sig bedst til en jobsamtale 

 

Sådan gør du: 
 
Mikroråd foregår over telefonen.  

 

Du aftaler tid via sms 2160 2999 eller via mail ste@teglkamp.dk  

 

Når vi har haft samtalen overfører du betaling enten via MobilePay 2160 2999 eller via bank-

overførsel 3543 1007734.  

 

Pris: 
 

1 time koster 1.500 kr. inkl. moms hvis du selv betaler og ekskl. moms hvis det er arbejdsgi-

ver betalt.  

 

Det siger kunderne: 
 

Jeg har gennem en årrække brugt Susanne som sparrings- og samtalepartner omkring ledelse 

og forretningsudvikling af mit firma. Jeg går ikke kun fra et møde med hovedet fuldt af ideer, 

men også med nogle meget konkrete ting, som jeg efterfølgende kan eksekvere direkte på.  

Henrik Balslev, CEO and founder of Systems Engineering A/S 

 

Hvis du har brug for professional sparring omkring din karriere, er Susanne et rigtig godt bud. 

Foruden at være nærværende og omsorgsfuld i sin coaching, trækker Susanne på sin brede 

vifte af erfaring fra både det offentlige og private erhvervsliv.  

Jacob Dræby, IT-business Consultant (Organizational Change Management) i Novo Nordisk. 

 

Om Susanne Teglkamp 

Susanne Teglkamp er selvstændig konsulent og ledelsesrådgiver. Hun er uddannet jurist og 

reserveofficer med rang af oberstløjtnant. Hun har taget flere lederuddannelser senest Execu-

tive Board Programme på INSEAD. Hun har siddet i repræsentantskabet for Tænketanken At-
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lantsammenslutningen og er ekstern censor i faget ledelse på Forsvarsakademiet. 

 

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

HR-direktør i to forskellige it-virksomheder og udviklingschef. Hun er aktiv debattør og skri-

bent omkring ledelse og har udgivet flere ledelsesbøger. Læs mere på www.teglkamp.dk 
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