
LEDERSAMLINGER – HVORDAN GØR VI 
DET SÅ?  
 
- i rummet mellem coaching, netværk 
og ledelsesteori. 
 

• Bliv endnu bedre til at tackle 
dagligdagens udfordrende handlinger 

• Styrk din daglige dialog med 
medarbejderne 

• Mere nærværende ledelse i dagligdagen 

• Mere fokus på kerneopgaven 

• Bliv inspireret af andre ledere 
 
Du har mulighed for at deltage i to forskellige 
slags Ledersamlinger: 

• Deltage som allerede etableret 
lederteam 

• eller deltage enkeltvis, sammen med 
andre brancher og organisationer 

 
I Genklang sætter vi fokus på den dynamik, der 
er i en gruppe af ledere, der mødes og samles 
om at tale ledelse på et konkret plan. Det er ikke 
traditionelle netværk, men et forum hvor vi 
bevæger os i området mellem processer, 
undervisning og coaching, men altid med 
udgangspunkt i det, den enkelte deltager bringer 
ind i samværet.  
 
En ledersamling mødes i 4 timer, 6 gange om 
året.  
 
Som udgangspunkt mødes vi i Vordingborg. 
Hvis I ønsker en Ledersamling afholdt andet sted, 
aftales dette særskilt. 
 

Hvad er en ledersamling?: 

• Der defineres og tages afsæt i et fælles 
formål, som altid tager udgangspunkt i 
de individuelle ønsker og behov.  

• Vi bevæger os hele tiden i to 
dimensioner, gruppens interaktion og 
den enkeltes individuelle behov. 

• Det er en kontinuerlig proces, med 
start- og sluttidspunkt, hvilket giver den 
enkelte leder og gruppen, mulighed for 
at arbejde hen mod et mål med egentlig 
handling for øje 

• Vi bevæger os i mellemrummet; 
coaching, undervisning, facilitering. 

• Vi arbejder med temaer, som er 
defineret af samlingen 

 
Hvad får du? 

• Det handler om dig, som leder 

• Personlig og faglig udvikling 

• Hjælp til at træde i karakter, som leder 

• Lederfællesskaber, der giver mere 
værdi, såvel på samlingen, som i 
dagligdagen 

• Indblik i dine blinde pletter – hvad du 
ikke ved og ikke ser 

• Inspiration til og fokus på at omsætte 
ord og beslutninger til handling 

• Nærvær og at blive taget alvorligt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hvad forventes af deltagerne: 

• Lyst til at blive udfordret 

• Vilje til at se sin egen situation i andre 
perspektivet, såvel som på 
omgivelserne 

• At bidrage og være engageret 

• Have modet til at ændre adfærd 

• At du prioriterer samlinger højt – at 
være til stede 

• At du forbereder dig og medbringer 
beskrivelse af udfordringer og 
refleksioner 

 
Samlingerne bliver faciliteret af erfarne 
ledelseskonsulenter, som sørger for at vi trækker 
på både teknikker, metoder, teori, forskning og 
praksiserfaring.  
Konsulenterne intervenerer og italesætter blinde 
pletter, uhensigtsmæssig kommunikation m.m. 
Vi tilbyder: 

• Mange års erfaring med coaching og 
undervisning af ledere 

• Et bredt teoretisk fundament 

• Sammenhænge i alt, der foregår 

• Formidling af viden 

• Støtte til at omsætte læring i praksis 

• Stor erfaring og kendskab til 
arbejdspladser og de 
samarbejdsmønstre, der eksisterer 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Se datoer på www.genklang.net 
Pris: 
Kr. 11.000 + moms pr. deltager 



 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Genklang arbejder med ledelses-, 
medarbejder- og 
organisationsudvikling.  
 
Vi har altid fuldt fokus på kerneopgaven og 
effektfuld ledelse og medarbejderskab i 
praksis 
 
Vi tilbyder 

• Ledelsescoaching og -sparring 
• Facilitering af temadage og 

ledermøder  
• Teamsparring/supervision af 

medarbejder- og ledergrupper  
• Skræddersyede forløb med fokus 

på arbejdsglæde, udvikling af 
samarbejde, kerneopgavefokus 
og optimering af 
ledelsespotentiale  

• Styrkelse af forbindelser mellem 
niveauer i virksomheder og 
rådgivning af strategiske 
organisatoriske beslutninger 

• Undervisning 
 
Kontakt: 
Maria Sommerstedt, tlf. 2247 5810 
maria@genklang.net 
Bent Suhr, tlf. 4099 9897 
bent@genklang.net 
 

www.genklang.net 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       
 

Ledersamlinger 
 

Ledelse i praksis 

  

 

 
 

Ledersamlinger tager sit udgangspunkt i de 
ledelsesmæssige udfordringer du oplever i din 
dagligdag, og giver dig nye muligheder for at 
agere endnu bedre og mere effektfuldt i en 
reflekteret og forandret praksis. 

 


	Vi tilbyder

