
Vilje Til Vækst

Bæredygtig ledelse
Når overskud ikke kun handler om overskud



Forløbets undervisere 
De tre undervisere kommer med tre forskellige fagligheder og perspektiver på Bæredygtig 

Ledelse, der afspejler deres erfaringer indenfor henholdsvis (neuro)psykologi, læringsteori 

og organisations- og ledelsesteori.

Tina Ringer Mogensen er psykolog og mindfulness instruktør, med mere end 20 

års bred erfaring fra klinisk psykologi og organisationspsykologi.

Jannie Lynge er cand.mag i læring og forandringsprocesser og har en pædagogisk 

diplomuddannelse i idræt. Desuden divisionstræner med DHF´s elitetrænerud-

dannelse. Jannie er en erfaren underviser indenfor idræt.

Pia Grønborg Steffensen er cand.merc i organisation og har en leadership coach 

uddannelse. Desuden certificeret i en lang række psykometriske værktøjer. Pia 

har erfaring med ledelse og HR fra både mindre virksomheder til nogle af landets 

største virksomheder.

Forløbet handler om overskud. Dit over-

skud, dine medarbejders overskud og 

virksomhedens overskud til at påtage sig 

et samfundsansvar uden at miste øje for 

økonomisk overskud. Deltagelse i forløbet 

giver dig tid til omtanke og eftertanke, 

og er et sted, hvor du får et ophold i en 

hektisk arbejdsdag og forholder dig til din 

ledelsespraksis. 

Gennem forløbet vil vi udfordre din måde 

at være leder på. Vi anvender ledelsesteo-

ri, neurovidenskab, psykologi og anerkendt 

læringsteori, der skal bidrage til rum for 

refleksion og samtale om din ledelses-

praksis.

Udover oplæg, individuelle opgaver, 

hjemmeopgaver og dialoger i gruppe vil 

der også være fysiske aktiviteter ud fra 

viden om, at læring også sker gennem leg 

og krop. Naturen vil være med til at danne 

ramme for dele af forløbet, og være med til 

at frigive din kreativitet og evne til at lære.

Fagligt indhold

• I kurset indgår gennemførelse af en 

JTI-persontypetest (Jungs type indika-

tor) og efterfølgende personlig tilbage-

melding

• Alle deltagere udarbejder gennem forlø-

bet en udviklingsplan og modtager kon-

sulentbistand til udviklingen af planen

• Desuden indgår individuel coaching 

undervejs i forløbet tilpasset dig og din 

virksomhed

Forløbet handler om overskud



Workshop 1 - Det store why

30. september 2020 | kl. 08:30-15:30

• Intro og rammesætning

• Deltagerpræsentation -livsforløb

• Hvad er bæredygtig ledelse?

• Hvem er jeg som leder og hvad driver mig?

• Overskud i dagligdagen for dig og dine medarbejdere

• Oplæg til Jungs type indikator (JTI)

• Livstræet

• Hjemmeopgave: Læs JTI materialet + tegn dit livstræ

Workshop 4 - Bæredygtig ledelse

2. december 2020 | kl. 08:30-15:30

• Den lærende og legende virksomhed

• At motivere og inspirere andre

• Delegering og empowerment

• Om mod, nærvær og oprigtighed

• Om at være leder og medarbejder i forandringsprocesser

• Hjemmeopgaver: Forandringer i min virksomhed

Workshop 2 - Mig som bæredygtig leder

21. oktober 2020 | kl. 08:30-15:30

• Styrkebaseret ledelse - kend dine styrker - Gnist styrkekort

• Work life balance

• Livshjulet

• Mit livstræ - prioritering og fokusering

• Hjemmeopgave: “Hvordan skaber jeg bæredygtighed?”

Workshop 3 - Bæredygtige medarbejdere

11 november 2020 | kl. 08:30-15:30

• Den gode kommunikation

• Feedback

• Konflikthåndtering/de svære men vigtige samtaler

• Hjemmeopgave: Feedbackøvelse + coaching

Coachingsamtale 1 

Coachingsamtale 2

Coachingsamtale 3

Buddymøde dag 1

Buddymøde dag 2

Hvordan foregår 
forløbet?

Forløbet består af fire heldags-workshop 

kombineret med tre individuelle coaching-

samtaler samt to buddy-dagsmøder, som 

aftales undervejs i forløbet. 



Målgruppe

”Bæredygtig ledelse” er et camp-forløb 

under EU-programmet Vilje til Vækst. 

Vilje til Vækst er målrettet virksomheder 

og ledere med ambitioner og stor foran-

dringsvillighed. 

Denne camp henvender sig særligt til le-

dere med personaleansvar, der ønsker et 

større overskud og har en ambition om 

en mere værdifuld og bæredygtig frem-

tid. Ofte vil det være ledere i virksomhe-

der med mere end 10 medarbejdere.  

Deltagelse i Vilje til Vækst camp kræver, 

at du kan afsætte de nødvendige ledel-

sesmæssige ressourcer og selv bidrager 

aktivt med at forankre processen aktivt 

i organisationen. Generelle betingelser 

for deltagelse findes på www.ehnj.dk i 

programmet Vilje til Vækst, Camps.

Praktik

Forløbets workshops afholdes i  usæd-

vanlige smukke Bramslev bakker (se 

forsiden) med udsigt over Mariager fjord. 

Naturen indgår som en naturlig del af 

undervisningen og bidrager til et forløb, 

der foregår inde såvel som ude.

Finansiering

Det koster kr. 7.950,- + moms pr. delta-

ger for hele forløbet på 4 hele workshop-

dage samt 3 individuelle seancer for en 

varighed 1-2 timer. Dertil skal virksom-

heden registrere 78 timer pr. deltager, 

anvendt på forløbet. Forløbet gennemfø-

res med 12-14 deltager.

Vil du vide mere?

Flemming Eriksen
Forretningsudvikler

Erhvervshus Nordjylland

_

30 65 45 00

fe@ehnj.dk

Pia Grønborg Steffensen
Direktør

Broen & Grønborg ApS

_

40 73 48 88

pgs@broenoggroenborg.dk

Tilmeld dig på:

www.bit.ly/baeredygtig-ledelse

resultater med mennesker


