
Lederuddannelse
med kristent værdigrundlag  

Udbydes af 
Menighedsfakultetet  
og MentalTouch  



UDDANNELSENS 6 FAG 

1. Lederskab ud fra et kristent menneskesyn

2. Strategi og dens implementering

3. Personaleledelse og forståelse af bagggrunden for adfærd (mentalisering) 

4. Din personlige ledelsesudvikling

5. Kerneopgave og systematik

6. Når bestyrelsen skaber værdi

Menighedsfakultetet udbyder  
sammen med MentalTouch en  
efteruddannelse i ledelse

Uddannelsens struktur  
Du skal forvente at skulle læse ca. 300 sider undervejs i uddannelsen.  
 
Uddannelsen er praksisrelateret. 

På dagene 1, 2, 3; 5 og 6 vil der 
være en lektion med en  
anderledes og reflektiv tilgang til 
ledelse. Fx. dag 3 ’Magt  
og godhed i bibelsk perspektiv’ 
ved Leif Andersen.

Uddannelsen henvender sig især til dig, som er leder  
(eller overvejer en ledelseskarriere) inden for kristelige  
organisationer, menigheder, skoler, diakonalt arbejde el. lign.  

Uddannelse med kristent værdigrundlag
Uddannelsen sigter på at lære dig grundprincipperne inden for ledelse samt 
udruste dig til personligt lederskab. Uddannelsen og undervisningen er forankret 
i et kristent menneskesyn. 

Personlig ledelsesudvikling 
I uddannelsen støtter vi dig i din ledelsesfunktion ved at tage afsæt i dine 
ledelseskompetencer og din udvikling. Samtidig fokuserer vi på, hvordan netop 
din ledelse har indvirkning på den organisation, du arbejder i. Når du har gen-
nemført uddannelsen, har du både opnået viden inden for de grundlæggende 
principper og begreber i ledelse, fået indsigt i din egen ledelse samt udarbejdet 
en udviklingsplan. 

                                                                                                                              



Undervisere 

 

 
 
Afslut med eksamensopgave 

Vi opfordrer deltagerne til at afslutte uddannelsesforløbet med en skriftlig 
eksamensopgave. I opgaven tager du afsæt i dine ledelseskompetencer og 
dine udfordringer i ledelse. Du skal beskrive din ledelsesstil og analysere, 
hvordan din ledelse har indvirkning på din organisation.  

Tilmelding

Senest den 1. september 2022 på www.teologi.dk/tilmeld

Pris

Uddannelsen koster 12.000 kr. Uddannelsen er momsfritaget.

Til faget ’Din personlige ledelsesudvikling’ er der mulighed for at få foretaget en DISC 
Person Profil Analyse. Ønsker du analysen koster det yderligere 2000 kr. plus moms.

Har du problemer med finansiering af uddannelsen 
kontakt da Thomas Bjerg Mikkelsen på 6010 7880.    

 
Kresten Reuss Kragh-Schmidt 
Konsulent, cand.merc., MBA, psykoterapeutisk 
uddannelse fra Psykoterapeutisk Institut Aarhus, 
lang topledererfaring også fra stor diakonal 
organisation. 
 
Kirsten Metha-Marie Trans 
Konsulent, cand.scient.soc., psykoterapeut, 
lang ledererfaring fra staten, NGO og diakonal 
organisation.

Thomas Bjerg Mikkelsen  
Fakultetsleder, cand.mag., 2 årig  
lederuddannelse fra Rambøll, topledererfaring fra 
kirkelig organisation og bestyrelseserfaring. 
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Lektor, cand.theol., ph.d. 
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Lektor, cand.theol. 

Jeppe Bach Nikolajsen                     
Lektor, cand.theol., ph.d. 

 
 

Undervisningen finder sted på Menighedsfakultetet,
Katrinebjergvej 75, 8200 Aarhus N.
Undervisningen ligger på disse datoer:
21. og 22. september 2022
12. og 13. oktober 2022
26. og 27. oktober 2022 
Hver dag fra kl. 9.00-15.20

Sted og tid

Primære undervisere Øvrige undervisere

http://www.teologi.dk/tilmeld


Uddannelsen afholdes af

Menighedsfakultetet
Privat uddannelsessted i Aarhus som 
i samarbejde med norske Fjellhaug 
International University College 
udbyder en bacheloruddannelse i 
teologi og mission. Derudover ønsker 
Menighedsfakultetet under mottoet 
’Teologi for kirkens skyld’ at være et 
ressourcecenter for kirke og mission 
og har en omfattende vifte af 
undervisnings- og kursustilbud. 

Katrinebjergvej 75
8200 Aarhus N
T: 8616 6300 
mf@teologi.dk
www.teologi.dk

MentalTouch
Konsulenthus med fokus på 
NGO’ere og kristne organisationer. 
MentalTouch tilbyder hjælp til at  
udvikle strategi, rekruttering og 
headhunting, lederuddannelse, 
konflikthåndtering m.v. Konsulen-
ternes særlige styrke er en dyb for-
ståelse af, hvad der sker i medar-
bejdernes samspil og få den viden 
med i løsningerne hos kunderne. 

Havneparken 2
7100 Vejle
T: 2968 9668
kontakt@mentaltouch.dk
www.mentaltouch.dk


