
Lederudviklingsgruppen

Helheden

BLIV STYRKET I DIN LEDELSE



Invitation

Ledelse er ikke et fag, du færdigudvikler dig i. Derfor inviteres du med i 
lederudviklingsgruppen Helheden. 

Helheden har det særkende, at du udvikler din ledelsestilgang i sammen-
hæng med dine kristne værdier.

Gennem Helheden bliver du tydeligere på din ledelseskompetence. Du 
styrkes i din ledelsesmæssige opgave og laver ved forløbets afslutning 
en plan for din videre udvikling. 

I gruppedialogen tager du udgangspunkt i dagens tema i sammenhæng 
med egen ledelse og målsætning. Dialogen faciliteres af gruppelederne 
og deltagerne giver hinanden input. 

Materialer:  Forud for den enkelte gang modtager  
du litteratur til forberedelse.  
Du vil modtage PowerPoints m.m. i forlængelse  
af den enkelte mødedag.

Deltagere: Gruppen består af 10 deltagere og 2 facilitatorer.

Mødested: Gruppen mødes Havneparken 2, 7100 Vejle. 

Forplejning:  Dag 1 og Dag 8 er inkl. forplejning.  
Dag 2 – 7 kan man deltage i fællesfrokost til  
150 kr. pr. gang.

Pris:  Deltagelse kr. 12.800 plus moms. 

Info:   Du er velkommen til at kontakte os, hvis  
du ønsker at deltage eller har spørgsmål:

 kresten@mentaltouch.dk, tlf. 2968 9668  
 kirsten@mentaltouch.dk, tlf. 3025 3862



Tidspunkter og temaer
1. dag 27. januar 2022, kl. 9.30 – 17.00

Lederidentitet og individuel målsætning for gruppeforløbet
• Hvordan defi nerer du dig selv som leder ud fra dine værdier?
• Hvem er dit ledelsesmæssige forbillede?
• Hvilke mål har du for udvikling af din ledelse?

2. dag 3. ma� s 2022, kl. 13.30 – 17.00

Dine opgaver i ledelse
• Hvilke opgaver er der i ledelse?
• Hvordan udfylder du dine roller i ledelse?

3. dag 28. april 2022, kl. 13.30 – 17.00

Styrket samarbejde ved mentalisering
• Hvad er mentalisering?
• Mentalisering som forudsætning for det gode samarbejde
• Hvornår oplever du mentaliseringssvigt i dit lederskab?

4. dag 16. juni 2022, kl. 13.30 – 17.00

Motivation og demotivation
• Hvad motiverer dig og hvad demotiverer?
• Hvordan få mindre af det, som demotiverer?

5. dag 18. august 2022, kl. 13.30 – 17.00

Konfl ikter
• Hvornår er noget en konfl ikt for dig?
• Hvordan løser du konfl ikter, du selv er en del af?
• Hvordan løser du medarbejderes konfl ikter?

6. dag 6. oktober 2022, kl. 13.30 – 17.00

Forandringslyst
• Hvilken forandring står du overfor?
• Hvilke udfordringer forestiller du dig i forandringen?
• Hvilken taktik lægger du ifm. forandringer?

7. dag 24. november 2022, kl. 13.30 – 17.00

Dilemmaer
• Hvad er dilemmaledelse?
• Hvordan handler jeg mest rigtigt i min ledelse?

8. dag 12. januar 2023, kl. 9.30 – 17.00

Evaluering af dine mål for forløbet
• Hvordan har du arbejdet med dine mål?
• Hvor langt er du nået med dine mål?
• Hvad er dine mål fremadrettet?



Gruppefacilitatorer

Kirsten 
Metha-Marie Trans
cand.scient.soc., psykoterapeut 
og supervisor

Kirsten har haft ledelse i Kriminal-
forsorgen og været faglig chef og 
sektorchef i Blå Kors Danmark. 
Hun har 15 års erfaring som gruppe-
facilitator i forskellige sammenhænge.

Kresten Reuss 
Kragh-Schmidt
cand.merc., MBA, ledelsescoach- og 
psykoterapeutisk uddannet

Kresten har været management-
konsulent i forskellige konsulent-
huse, funktionschef og medlem 
af den øverste ledelse i KRIFA og 
vicedirektør for Blå Kors Danmark. 

Havneparken 2. 7100 Vejle. T: 3025 3862. www.mentaltouch.dk


