
DEN 
MOTIVERENDE 

LEDER
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motiverende ledelse med styr på dig selv.
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Trainer og Business-Coach
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LEDERSEMINAR

At være en motiverende leder kræver både træning, viden og ikke mindst aktiv handling. 
Mange ved meget om ledelse via diverse uddannelser, foredrag og måske kurser. 
Men at huske at BEDRIVE aktiv og motiverende ledelse, er ofte noget andet.

De færreste tænker over, hvilke værktøjer de egentlig bør træne og benytte, for at BEDRIVE aktiv 
motiverende ledelse.
- Og endnu færre har værktøjer til at passe på sig selv som leder, i en travl hverdag.

Udbrændte ledere giver ingen værdi - men aktive og motiverende ledere giver kæmpe værdi. 

Dette 2 dages lederseminar er særligt sammensat til ledere og har det formål, at klæde dig på 
til netop at fokusere på at bedrive velvalgt ledelse, i en travl hverdag - og samtidig passe på dig 
selv. 

UDBYTTE AF SEMINARET

Forvent at komme fra seminaret med masser af ideer og effektive værktøjer til at bedrive aktiv,  
velvalgt og motiverende ledelse. Og regn også med, at komme fra kurset med nye idéer til at 
passe godt på dig selv og dit eget velbefindende, som professionel leder.

På seminaret får du overblik over din egen ledelsesstil og bliver i stand til at tage aktivt stilling til, 
hvad du vil dyrke, træne og ændre i din daglige ledelsesform.

Efter seminaret har du et helt andet syn på, hvordan du motiverer dine medarbejdere og skaber 
følgeskab, uanset deres arbejdsopgaver, uddannelse og persontyper.

DEN MOTIVERENDE LEDER

Praktiske 
informationer
Du vil få udleveret ma-
terialer og kompendier 
til brug efter seminaret, 
når du skal planlægge 
din fremtidige ledelse 
og motivere dine  
medarbejdere. 
 
Efter seminaret får  
du også tilsendt alle 
materialer, der  
benyttes på dagene.

 

Tidsplan
Første dag starter  
kl. 08.30 med fælles 
morgenmad.  
 
Anden dag slutter  
vi kl. 16.00.

Der vil være en vis form 
for fysisk udfoldelse om 
aftenen på dag et, og 
fokus på mental ro om 
morgenen på dag to. 
Alle kan deltage uanset 
formkurven.

 

Medbring
Da vi overnatter i  
smukke omgivelser,  
skal dyrke lidt sport  
og skal have en dejlig 
middag, kræver det  
at du medbringer:

•  Almindeligt  
afslappende tøj til 
dagtimerne.

 
•  Sportstøj til inde og 
ude.

 
•  Pænt sæt tøj til  
aftenens gallamiddag.
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DEN MOTIVERENDE LEDER

Program dag 1

Kl. 09.00 – 12.00

Kl. 16.45 – 18.00  

– i sportstøj  
(alle kan deltage):

Kl. 19.00

Kl. 13.00 – 16.00

Kl. 12.00 – 13.00

DEN MOTIVERENDE LEDER 

Ledelse er rigtig mange ting. Og de fleste har en fornemmelse af, hvad 
ledelse er. Ikke mindst medarbejderne.
Motivation er en vigtig drivkraft i os alle og derfor er lederens evne til at 
motivere medarbejderne, afgørende for både præstationer og arbejds-
lysten på jobbet.

- Hvad er ledelse egentlig for noget?
- Hvad er lederens vigtigste roller?
- Hvad er motivation i ledelse?
- Hvad er det som motiverer en medarbejder eller et team?
- Hvordan motiverer vi medarbejdere under forandringer?

FROKOST

LEDELSESSTILE

Som leder opbygger man hurtigt et image og dette image skal helst 
være positivt blandt medarbejderne. Det er derfor vigtigt, at vi som 
ledere, er bevidste om vores eget image.
Hvis vi vil, kan vi også sagtens aktivt gøre noget for at skabe et nyt  
image, der hjælper os i vores fremtidige ledelse.

- Hvad siger medarbejderne om dig lige nu?
- Hvilket image ønsker du dig som leder?
- Hvad er din nuværende ledelsesstil og hvad vil du evt. gerne ændre?
- Hvordan justerer og opbygger du et positivt image?

GOURMET FESTMIDDAG

LEDELSESFILOSOFIER  
FRA KAMPKUNSTENS VERDEN

Kampkunst er at være afbalanceret og undgå problemer. 
Det er, ligesom i ledelse, at være blød og hård på de rigtige tidspunkter.
Alle kan være med, når vi træner sammen og bruger ledelsesfilosofier 
fra kampkunsten som kobling til ledelse i det daglige.
Vi ved jo, at en leder der bare er i lidt form, ofte er en bedre leder og 
bedre udgave af sig selv, end en leder der er i dårlig form og evigt træt.
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Program dag 2

Kl. 07.00 – 08.15  

– i sportstøj  
(alle kan deltage):

Kl. 12.00 – 13.00

Kl. 13.00 – 16.00

Kl. 09.15 – 12.00

Kl. 08.30 – 09.00

STYRK DIT MENTALE OVERSKUD OG ØG DIN  
EFFEKTIVITET 

60 minutters praktisk workshop - øvelser i yoga og let meditation/  
fokuseret opmærksomhed.
12 minutters daglig meditation/ fokuseret opmærksomhed er ifølge  
videnskabelige undersøgelser nok til at gøre en markant forskel for  
dig og dine præstationer i din hverdag. 

FÆLLES MORGENMAD

AT FREMME ARBEJDSLYST OG FØLGESKAB  
MED LEDEREN SOM MENINGSSKABER

Mange ledere har fokus på arbejdsglæde, men dette er en følelse, som 
kommer og går. Det er derfor langt vigtigere at fokusere på arbejdslyst, 
som er noget mere generelt.
Arbejdslyst former vores arbejdsliv og er afgørende for at kunne 
præstere i en travl hverdag med konstant udvikling.  

- Hvilke elementer er afgørende for arbejdslyst?
- Hvordan kan lederen opnå følgeskab ved forandringer?
- Hvad vil det sige at være en meningsskabende leder?
-  Hvordan skaber vi mening for medarbejdere og andre i organisationen?
- Hvad vil det sige at skabe mening med ledetråde?

PERSONLIG EFFEKTIVITET SOM LEDER OG I 
LEDELSE

Effektivitet er at nå mere på kortere tid, i modsætning til at arbejde for 
meget og brænde ud.
Derfor arbejder en professionel leder med egen personlig effektivitet,  
både ved uddelegering, med egne opgaver og ved at planlægge og 
bestemme over egen tid.

- Hvad vil det sige at være effektiv?
- Hvordan skaber vi nye gode vaner der gør, at vi når mere på kortere tid?
- Hvordan prioriterer vi vores tid optimalt?
- Hvornår skal en opgave uddelegeres?
- Hvordan tager vi kontrollen tilbage på vores indbakke, to-do og kalender?
- Hvordan sparer vi maser af tid ved at stille krav til mødeindkaldelser?
- Hvordan skaber vi tid til os selv og aktiv ledelse?

FROKOST
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MICHELLE GULDBORG HAGELBERG

Michelle har mange års ledererfaring, med gode resultater  
inden for relationsskabende ledelse og styrkelse af faglighed  
og arbejdslyst. Michelle brænder for at hjælpe andre med at 
udvikle sig fagligt, personligt og relationelt, dette med fokus på 
motivation, arbejdslyst og organisationsforståelse. 

Michelle har en mastergrad i ledelse fra CBS, er selvstændig  
konsulent, holder foredrag og underviser på akademiuddannelser.
Sportsligt har hun spillet fodbold i 20 år, løbet flere marathons  
og kørt ironman. Ud fra egne erfaringer, ved hun derfor hvad  
det kræver at udvikle sig i sin sport, hvordan det føles, når noget 
lykkes og ikke lykkes – men også hvordan motivationen holdes 
oppe og resultaterne opnås.

På seminaret vil i derfor opleve en engageret, motiverende og 
inspirerende underviser, som har en bred teoretisk og praktisk 
erfaring – og altid et smil på læben.

LARS EGSVANG RAMUSSEN 

Lars har mange års erfaring med ledelse i flere forskellige 
brancher og på flere niveauer i en organisation. Både som 
salgsleder, markeds-chef, salgs- og marketingsdirektør og som 
bestyrelsesformand.

Han ved hvad det betyder, at kunne motivere sine medarbejdere 
og hvor stor betydning det har at bedrive aktiv ledelse.

Ud over at være trainer og underviser er han uddannet coach,  
arbejder som konsulent ude i private og offentlige virksomheder 
og er aktiv i et antal bestyrelser.

Desuden er han cheftræner i Taekwondo, 5 dan / grad sort 
bælte, hvor han også skal sikre både motiverede medlemmer  
og instruktører.

Hans undervisningsform er aktiv, involverende, energisk og  
lærende på en let tilgængelig måde og altid med et smil på  
læben.

Kursusleder, trainer, underviser og indlægsholder



HVORDAN SKAL VI ARBEJDE?

Det bliver et par super spændende dage, da undervisningsformen er meget involverende og 
inddragende. Det vi skal lære skal læres på selve dagene. 
Du må derfor forvente at være aktiv dagene igennem, og komme hjem med masser af ny  
inspiration og nye ideer til din egen udvikling og din fremtidige ledelsesstil.

FØR VI SES

Tænk godt over, hvordan du tror andre opfatter din kommunikation og din måde at bedrive 
ledelse på. Og tænk gerne over, hvad du gerne vil forbedre i din daglige kommunikation for at 
blive opfattet som en professionel og motiverende leder. 
Ud over det er der ingen særlig forberedelse før vi mødes.

Vi glæder os til at byde dig og forhåbentlig også dine kollegaer velkommen til nogle spændende 
udviklingsdage.

DATO, STED OG TILMELDING

3. og 4. november 2022

Dansk Industris Konferencecenter
Gl. Vindingevej 17 A · DK-5800 Nyborg

Samlet pris for 2 hele all inclusive dage, 
plus træning med læring om aftenen på 
dag 1 og om morgenen på dag 2.

• Overnatning i enkeltværelse
• 2 x morgenmad inkl. drikkevarer
• 2 x frokost inkl. drikkevarer
• Gourmet festmiddag inkl. vin, øl og vand
• Kaffe, the, vand, frugt og kage

Samlet pris 12.900 kr. ekskl. moms  
inkl. alle materialer, kompendier, analyser 
m.m. til fri afbenyttelse efter kurset.

Betales ved tilmelding.  

Efter tilmelding får du tilsendt bekræftelse 
og hotelreservation.

Tilmeldingsfrist 7. oktober.

Kurset kan også tilbydes som firmatilpasset kursus.

Bindende tilmelding til Michelle Guldborg Hagelberg på: 
kontakt@stil-skarpt.dk 

Skriv i mailen deltagernes: 
Navn + Titel + Virksomhed + E-mail + Telefonnummer + Faktura-adresse
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Med venlig hilsen

Lars Egsvang Rasmussen,     Michelle Guldborg Hagelberg,  
Trainer og Business-Coach    Konsulent, underviser og foredragsholder 
F10 Viden og Vækst     Konsulentvirksomheden Stil Skarpt


