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Lederudviklingsforløbet er til dig, som skal lykkes med at skabe resultater og
har brug for værktøjer, til at fremstå som en moderne leder. Din lederrolle
kræver, at du kan meget mere end at spille bolden op ad banen. Du skal også
kunne træne og lave de gode teams for at sikre en kontinuerlig udvikling, hvor
du sætter dit præg på forretningen og resultaterne.

Lederudviklingsforløbet er målrettet til dig, som lige er blevet leder, eller som
har været leder i nogle år, men som mangler nogle reelle ledelsesværktøjer. 

Lederudviklingsforløbet er for dig, som skal udkomme på mange niveauer,
hvor du skal sælge budskaber og opnå en let og stilsikker kommunikation i
øjenhøjde. 

Lederudviklingsforløbet er for dig, som tager dig selv og din lederrolle alvorlig
og ved, at ledelse er noget man gør for andre... Og ikke imod andre!

Lederudviklingsforløbet er for dig, der er nysgerrig på dig selv og ønsker
inspiration og sparring med andre ledere.
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LEDERUDDANNELSE FOR
DIG, DER HAR TALENT 

FOR LEDELSE
 LAD DINE TALENTER STYRKE DIG I DIT LEDERSKAB

LEDERUDVIKLINGSFORLØB – DIN VEJ TIL AT STÅ STÆRKT
MED ALT DET, DU KAN!
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Du er glad og stolt af din ledertitel, men bliver usikker på, hvordan du
helt konkret udøver det gode lederskab overfor dit team. Du har brug for
at fremstå som en leder, der kan tiltrække de bedste medarbejdere. 

Du får sommerfugle i maven, når du holder afdelingsmøder, fordi du har
svært ved at mærke, om teamet køber ind på dine budskaber. Du har
brug for at styrke din kommunikationsstil.

Du oplever, at dit team forstår dine budskaber meget forskelligt, og du
bliver forundret over, hvordan budskaber og prioriteringer kan blive
misforstået. Du har brug for en tone-of-voice, som forstås af alle
mennesketyper. 

Du har brug for at positionere dig godt i samarbejdet overfor dine andre
lederkollegaer og samtidig opnå anerkendelse og tillid fra øverste
ledelse. Du har brug for at få dit stakeholder-management til at arbejde
for dig. 

Du bliver usikker og kejtet, når der går politik i hverdagen. Du har brug
for at tænke mere taktisk og evne at kortlægge, hvad der er op og ned.

Du bliver i tvivl om omverdenens syn på dig og opbakningen til dit
lederskab. Du har brug for at fremstå med den rette selvtillid og
selvværd, der skaber følgeskab.

Du er fagligt super dygtig. Men når det kommer til uddelegering, så
bliver det svært for dig. Du har brug for værktøjer til at opbygge struktur,
så du leder den enkelte og teamet, så der opstår den rette performance.

OPLEVER DU SNUBLETRÅDE
I DIN ARBEJDSDAG? 
SÅ GENKENDER DU MÅSKE NOGEN AF DEM NEDENFOR:



Klare og stærke strategier til at opbygge og
udbygge dit image som en dygtig leder

Enkle og gennemprøvede kommunikations-
værktøjer, der gør dig helt klar og tydelig i dine
budskaber 

Skarp indsigt i forskellige personprofiler og
deres behov for din kommunikation og ledelse

Strategier til stakeholder-management, så du
og dit team opnår de rette positioner på tværs
 
Indsigt og bevidsthed om din egen og
omverdenens oplevelse af dig som person og
leder – værktøjer til at skrue op og ned på alt
det du er og alt det, du kan

Struktur til at løse opgaver med dine
personlige talenter, så du opbygger et godt
flow og undgår at få stress
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LEDERUDDANNELSEN 
VIL GIVE DIG
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Talenttesten – TT38 - inklusiv talentrapport med gode råd 

Kalibrering af innovationsprojekter – kompleksitet i innovation
(innovations matrix)

Retoriske værktøjer, der knækker koden til, hvordan din kommunikation
matcher alle målgrupper  

En struktur til at skabe impact med din personlige historie

Situationsbestemt Ledelse SL-II + værktøj til at diagnosticere din egen
lederstil 

Performance Management/målstyringsværktøjer med KPI/KHI
målepunkter

Skabelon for medarbejdernes 5 grundbehov og hvordan du leverer til
deres forventninger

Din formidlingsstil - 4-mat test - som giver indsigt i din
kommunikationsstil

Strategier og konkrete værktøjer som styrker udvikling af dit lederskab

Kompendier og links til relevante materialer og bøger

DU FÅR VÆRKTØJER I
VERDENSKLASSE
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Dine unikke talenter og hvordan du oplever, at talenternes skyggesider
spænder ben for dig

Din diskussions- og konfliktstil, og hvor du med fordel kan skue op og
ned for dine attituder

Dit drive-/motivationsstyrker og hvad der kan få hverdagen til at gå i
ubalance

Dine styrker i samarbejder og hvordan du opbygger high performance
teams

Din evne til at skabe innovation og fornyelse og hvordan du stiller skarpt
på implementering

Din styrke til at sælge billetter og budskaber

Personlighedstest opdelt i: Din åbenhed, din samvittighed, ekstrovert,
venlighed og din bekymringsprofil

KNÆK KODERNE TIL DINE
UNIKKE TALENTER
TALENTTEST MED PERSONLIG FEEDBACK

Med afsæt i talenttesten TT38 får du feedback, hvor du efterfølgende forstår,
hvordan du langt bedre kan bruge dine ressourcer til accelerere resultater.  

I feedbacken får du viden om:

Du står tilbage med en personlig handlingsplan, som udviklingsforløbet vil
støtte op om.



Inden workshoppen har du fået talent-feedback á 2 timers varighed

Med en dyb forståelse for dine talentkombinationer forbereder du din
personlige talentrejse – hvad er egentlig DIN historie?

Dine talenter og personlige talenthistorier danner, sammen med feedback
fra omverden, en stærk indsigt i det image, du omgiver dig med. 

Sikring af at dit image kan udvikle sig, så dit lederskab bliver forankret og
dine ambitioner bliver lettere at nå.

Feedback og personlig handlingsplan 

TALENTER OG
DIN UNIKKE

HISTORIE 

1

Skab den rette vision som giver følgeskab og sælg billetter til rejsen 

Performance Management. Følg dine medarbejdere til succes 

Sæt mål som er motiverende og skaber tryghed hos dine medarbejdere    
 
KPI’er kontra KHI’er og evne til at opbygge målstyringsstruktur

Situationsbestemt Ledelse – en model til at forstå dimensionerne til dit
lederskab

Feedback og personlig handlingsplan

DIT LEDER-
KOMPAS OG

BEVÆGELSE AF
VERDEN

OMKRING DIG
 

2

Din personlige performance til møder og på scenen. Hvordan tager du magten
i din formidling?

Sælg de rette billetter som giver dig de accepter, der hjælper med at sikre
fremdrift
 
Indsigt i din foretrukkende kommunikationsstil og hvad det kræver at få dit
publikum til at lytte 

Forståelse for hvilke teknikker og virkemidler der hjælper dig med at skabe
magi på scenen 

Feedback og handlingsplan med fremdrift

KOMMUNIKATION
DER SKABER DE

HELT RETTE
VIBRATION 

3

WORKSHOPS
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YDERLIGERE FÅR DU

Efter sidste workshop mødes vi til en afsluttende personlig coaching og
sparring med fokus på prioriteringer på din personlige handlingsplan samt
talentfeedbacken, der løfter lederskabet til et nyt niveau. Coachingen har
en varighed af 1,5 time. 

COACHING OG SPARRING TIL DIN VIDERE REJSE

Du skal forvente hjemmearbejde / refleksioner mellem hvert modul på
mellem 3-6 timer. 

 
Du får inspiration til bøger, links mv., som du anbefales at lade dig inspirere
af.  

HJEMMEARBEJDE

I lederudviklingsforløbet udstyres du med den rette teori, praktisk træning
og ekspert-råd. 

Du får en dyb forståelse for, hvilke talenter og styrker du har. Hvad der
motiverer dig og en masse praktiske råd og værktøjer til, hvordan du kan
sælge dig selv, der hvor der er behov for det.

Vi underviser kun i værktøjer, som vi selv benytter hver dag!

SAMARBEJDSFORM
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HØJ KVALITET - HELE VEJEN!
PERNILLE OG BIRTE STÅR FOR PROGRAMMET OG
SIKRER DEN HØJE KVALITET HELE VEJEN.

Birte og Pernille er founders af Talenthuset Brave Performance og har
undervist tusindvis af mennesker, været mentorer for hundredevis af ledere
og eksperter og har begge mere end 20 års erfaring fra arbejdet med
personlig udvikling og ledelsestræning. 

Birte har en baggrund som senior management konsulent og
ledelseskonsulent og har skrevet flere bøger, blandt andet bogen ”Fra
Selvfed til Selvfred”, som handler om at tage magten tilbage i livet. 

Pernille er kommunikationsuddannet og har arbejdet som Marketingchef
de første år i karrieren og skiftede til HR, hvor hun har været HR direktør i
internationale virksomheder indenfor mediebranchen. 

Begge har det til fælles, at de hele deres karriere har været optaget af,
hvordan de med nærvær og ærlighed får andre mennesker til at shine. 



Birte og Pernille er founders af Talenthuset Brave Performance og har
undervist tusindvis af mennesker, været mentorer for hundredevis af ledere
og eksperter og har begge mere end 20 års erfaring fra arbejdet med
personlig udvikling og ledelsestræning. 

brave
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DET PRAKTISKE

La Officina 
Suomisvej 4
1900 Frederiksberg

Vi starter kl. 8.30 og slutter
dagen 15.30.

MØDEDAGE 2022 STED

INVESTERING

nvesteringen er 24.500 DKK excl. moms for deltagelse incl. let forplejning på
alle workshopdagene samt diverse test, vores nye bog ”Undgå at dine
talenter står i vejen for din succes” og materialer. 

AFBUD/SYGDOM

Ved afbud eller sygdom til en undervisningsdag stilles deltagermaterialerne
til rådighed.

Torsdag den 24. november 2022

Tirsdag den 10. Januar 2023

Torsdag den 26. Januar 2023

BIRTE CHRISTIANSEN 
birte@braveperformance.dk 
+45 6043 2830  

PERNILLE JUUL
pernille@braveperformance.dk
+45 2827 0179

KONTAKT
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