Intensivt udviklingsretreat ”Frygtløs Ledelse 2020”

Styrk dit mod
som leder!
Al ledelse starter med selvledelse.

”Jeg oplever mig meget styrket efter denne uddannelse,
da jeg har fået blik for, at de sårbarheder, som jeg tidligere
så som svagheder i min evne som leder, kan benyttes
konstruktivt og udgøre en styrke.”
Udtalelse fra tidligere kursus deltager
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Al ledelse starter med selvledelse
Megen lederudvikling glemmer det vigtige faktum at al ledelse starter med
selvledelse. Kan du ikke lede dig selv, dine visioner, energier, dine tanker og
følelser, så har du alt andet lige meget mere svært ved at lede din organisation.
Dette udviklings-retreat har til formål at hjælpe dig op i helikopteren og
reflektere over din ledelse, og dit personlige lederskab samt at styrke dit
ledelsesmæssige mod.
Der er en enorm hastighed i organisationer i dag. Og det påvirker vores ledelse.
Det påvirker vores evne til lede os selv os og se tingene fra oven og agere mere
proaktivt og med større overskud. At lede er dybest set relationelt. Det er at
skabe resultater gennem andre. Ved at lede mennesker. Denne kunst glemmer
vi somme tider i dagligdagen hvor driften løber af med os.
Forløbet vil hjælpe dig til at få forløst dine drivkræfter og dine forhindringer, så
du kan bedrive langt mere modig ledelse.

Indhold dagene:
Dag 1:
- Undervisning i modig ledelse og det personlige lederskab.
- Udforskning af dine erfaringer i livet, og deres betydning for din ledelse i dag.
- Aftenøvelse med fokus på afdækning af usårlighed i ledelse.

Dag 2:
- Udforskning af dine personlige visioner og værdier og deres betydning for 		
din ledelse.
- Udforskning af dine personlige forhindringer/indre bremser og deres 		
betydning for din ledelse.
- Arbejde med sårbarhedsmod i ledelse.
- Afdækning af dine personlige udviklingsmål.

Dag 3:
-

Udforskning af dit mod.
Opbyggende og styrkende samtaler om dit mod, og det du skal hjem og gøre.
Kvalificering af udviklingsplaner.
Evaluering og afslutning.
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Kurset veksler mellem oplæg og dialoger i plenum og arbejde med nogle planlagte
øvelser og interviews i trioer. Man skal være indstillet på at arbejde med sig
selv og hjælpe andre til at gøre det samme. Der er ikke tale om et klassisk
undervisningskursus. For at øge sit mod, er man nødt til at arbejde med det.

Hvad får jeg med hjem?
Forløbet vil først og fremmest give dig et større indblik i dit personlige
lederskab og øge din evne til selvrefleksion. Du vil få anledning til at
være afsøgende på dine erfaringers betydning for din ledelse i dag, og
hvad du med fordel kan øge din bevidsthed omkring. Og du vil være
undersøgende på din ledelseskontekst og afdække hvor det er du skal
agere mere modigt.

Udtalelser fra tidligere deltagere

”Jeg blev meget mere klar over, hvilke værdier, der driver mit arbejde i
forhold til ledelse, og hvor de kommer fra, samt hvorfor de er så vigtige
for mig. Jeg fik desuden en stærkere rammesætning for, hvad det er, jeg
synes er svært, i hvilke situationer, og hvorfor jeg føler mig sårbar lige
netop her. Det skarpe fokus på værdier og forståelsen for, hvorfor de
betyder så meget for mig, gør det umiddelbart nemmere at være i de
svære samtaler/situationer, fordi det tjener et højere formål.”
”Jeg er blevet langt mere klar på, hvad jeg vil fokusere på i min egen
udvikling og hvordan jeg vil gøre det.”
”Jeg er helt klar over, hvor jeg skal bruge mit ledelsesmod. Jeg er klar over,
hvor jeg har sårbarhedsfællesskaber, og hvor jeg kan træne på at skabe dem”
”Jeg tror at jeg er klar til at tage fat allerede nu, og tror på at jeg har fået et
nødvendigt spark”

Hvem er underviserne?
Bogens forfattere Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby, som til
dagligt er ledere af IMPAQ vil forestå undervisningen. Begge arbejder til
dagligt som erhvervspsykologer. Afhængig af antal deltagere er der én
eller to undervisere.
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Praktisk info:
Pris kr. 15.000,- for forløbet inkl. kost og logi på 3-dages seminar
Datoer: 16-18 september 2020.
Tilmelding senest 4/6 2020.
Sted: Seminaret afvikles som internat et sted på Fyn.

Kontakt Thomas Lundby eller Morten Novrup Henriksen for spørgsmål:
thomas@impaq.dk, morten@impaq.dk

I IMPAQ brænder vi for
•

Vi tror på at organisationers evne til at lykkes afhænger af modigt samarbejde,
modige team og modige individer præget af åbenhed og selvværd.

•

Vi tror på at kultur i organisationer er altafgørende ift. organisationens evne
til at gro og præstere.

•

Vi brænder for at udvikle organisationer igennem udvikling af modige
ledere, team og medarbejdere.

•

Vores vision er at øge graden af psykologisk sikkerhed og mod i organisationer,
og minimere tendensen til ”impression management”– at man spilder tid og
ressourcer på at skjule sine svagheder, usikkerheder, tvivl og fejl.
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