
Masterclass 

Frygtløs Ledelse 
 

Styrk dit mod som leder! 

Dette intensive udviklingsforløb har til formål at styrke dit ledelsesmæssige mod, og 

din evne til ikke at lade frygten styre dig i din ledelse. 

Vi kender det alle som ledere: vi kan godt se hvad en situation kræver af os, men vi 

afholder os fra at agere. Ubehaget og usikkerheden forhindrer os i at gå ind i 

konflikter, slå ned på dårlig kvalitet, sige vores mening i ledergruppen, gå forrest og 

sætte retning, dele vores visioner. Vores rolle som ledere er afgørende. Ikke mindst i 

tidens komplekse og foranderlige organisationer. Vores bidrag med at sætte retning, 

skabe sammenhæng, commitment og håndtere forvirring, konflikter og usikkerhed, 

er helt essentielle for at organisationer i dag ikke fragmenteres. 

 

Vi har i årevis hjulpet ledere med at tage ansvar og ledelse på sig, samt håndtere den frygt 

der somme tider kan forhindre én i at træde i karakter som leder. 

På baggrund af mange opfordringer og ikke mindst også den store interesse for vores bog, 

Frygtløs ledelse, tilbydes nu et udviklingsforløb i Frygtløs ledelse. Her vil du som leder blive 

ledt igennem et intensivt udviklingsarbejde, hvor IMPAQ kobler den nyeste forskning i 

personligt lederskab med det bedste fra det praktiske felt. 

 

Forløbet: 

- Banebrydende 360 graders ledelsesfeedback, som afdækker styrker, faldgruber, svagheder og 

overgjort styrker, og ikke mindst blindspots. 

- Samtale med erhvervspsykolog inden kurset. 

- 4 dages intensivt udviklingsarbejde med din ledelsesmæssige mod. 

- Bogen Frygtløs Ledelse. 

Hvad får jeg med hjem? 

Forløbet vil først og fremmest styrke dit mod som leder. Det styrkede mod, vil vi sammen koble til 

vigtige ledelsespraksisser og kontekster, eksempelvis konflikter, teamudvikling, at sætte retning, 

sikre kvalitet mm. 



Du får en kvalificeret udviklingsplan med hjem fra kurset. 

Hvem er underviserne? 

Bogens forfattere Morten Novrup Henriksen og Thomas Lundby, som til dagligt er ledere af IMPAQ 

vil forestå undervisningen. 

Praktisk: 

Pris kr. 24.900,- for forløbet inkl. kost og logi på 4-dages seminar (inkl. fly/ transport). 

Seminaret afvikles den 16-19. maj 2017 nær Lucca, Italien. Detaljeret program følger. 

Det er et eksklusivt kursus med plads til max 12 deltagere. 

Kontakt Thomas Lundby for yderligere spørgsmål: thomas@impaq.dk 

Praktiske Spørgsmål kontakt: maria@impaq.dk 


