
Tag din ledelsesstil til næste niveau med

Få værktøjerne til at blive 
en ekstraordinær leder! 
Går du rundt med et ønske om at blive mere 
effektiv, prioritere din tid bedre, skabe 
vedvarende resultater og styrke din evne til at lytte 
empatisk? Så vil denne unikke mulighed, for at 
kombinere FranklinCovey Danmarks De 7 Gode 
VanerTM for Ledere og faget "Ledelse i praksis" under 
Akademiuddannelsen i Ledelse, være noget for dig! 

De 7 Gode VanerTM for Ledere er et intensivt, 
anvendelsesorienteret læringsforløb, som fokuserer 
på kernen i ekstraordinær ledelsestil. FranklinCovey 
har en unik tilgang til ledelsesudvikling, som vil flytte 
dine lederegenskaber fra at frembringe gode 
resultater til at skabe vedvarende og ekstraordinære 
resultater. Uddannelsen vil give deltagerne et 
nyt sæt ledelsesværktøjer og gøre dem i stand til 
at tackle dagens ledelsesudfordringer, som: 

•

•

Konfliktløsning 

Samarbejdsevne

Team- og medarbejderudvikling 

Prioritering 

Resultatorienteret ledelse  

Ansvarlighed og tillid 

Udviklings- og eksekveringsevne

Kommunikation

“Personlig udvikling kræver, 
at du arbejder med dig selv, og 
De 7 Gode VanerTM kan være et 
redskab til at hjælpe dig 
til at udnytte dit fulde potentiale - 
både på jobbet og i privatlivet."

- Jens Moberg, adm. dir.
for Leadership Institute Denmark
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•

•

•
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Deltagerne, på denne uddannelse, vil: 
• Opnå bedre resultater både fagligt og personligt

• Lære at opbygge mere meningsfyldte personlige
relationer

• Forbedre evnen til at arbejde med og gennem
andre

• Øge effektiviteten og produktiviteten gennem
fokus på de forhold, som er vigtigst for
organisationen

• Skabe en sund balance mellem arbejde og
privatliv

• Få et eksamensebevis i "Ledelse i praksis" samt
opnå 10 ECTS point (European Credit Transfer
System)

Når ledelsen planlægger øget vækst, eller når 
næste generation af ledere skal klædes på til at 
lede organisationen, så er det afgørende, at alle 
nøglepersoner har en fælles opfattelse af fokus, 
drive og kurs. Igennem denne uddannelse 
udvikler lederen sine evner til at skabe tillid og 
facilitere samarbejde, så fokus er på at opnå 
ekstraordinære resultater. 

"Al udvikling starter indefra" er et motto i 
De 7 Gode VanerTM, som skal forstås således, 
at hvis du ønsker at blive mere effektiv og 
have større indflydelse på din personlige 
udvikling, skal du starte med at arbejde med dig 
selv. 

Skab fundamentet for effektiv ledelse
Ledelsens evner er helt afgørende 
for organisationens fremtid. Det er 
lederen, som sætter kursen og allokerer 
ressourcer, så organisationen når sine mål. 

•

Akademifaget 
"Ledelse i praksis"  



Med FranklinCoveys De 7 Gode VanerTM for 
Ledere får deltagerne på uddannelsen: 

Målgruppen
Uddannelsen er til lederen - den nuværende 
eller kommende, den erfarne eller nye, 
projekt- eller afdelingslederen. Den 
henvender sig desuden til HR-chefen,  som 
har et ønske om at undervise i  De 7 Gode VanerTM 
internt i organisationen.

Akademiuddannelse i Ledelse 
- et samarbejde med cphbusiness
Akademiuddannelsen i Ledelse er en
deltidsuddannelse for dig, der har 
fuldtidsarbejde, og ønsker at specialisere dig, 
uden at skulle sige dit job op.

Akademiuddannelsen er en videregående 
uddannelse, som kombinerer et højt fagligt 
niveau med en tæt kobling til praksis. 
Uddannelsen er modulopbygget således, at 
det giver deltageren mulighed for at følge 
modulerne i det tempo, der passer i 
vedkommendes arbejde. 

Hos FranklinCovey Danmark er vi stolte over 
nu at kunne tilbyde muligheden for at kunne 
kombinere De 7 Gode VanerTM for Ledere med 
"Ledelse i praksis". Uddannelsen udbydes i tæt 
samarbejde med Erhvervsakademiet Copenhagen 
Business (www.cphbusiness.dk) og 
FRONTSETTER (www.frontsetter.dk). 

"Ledelse i praksis" er et fagmodul under 
Akademiuddannelsen i Ledelse ved cphbusiness. 
Modulet indeholder formelt pensum samt 
FranklinCoveys internationalt anerkendte 
deltagermateriale.

Uddannelsens forløb
Samarbejdet med cphbusiness betyder, at 
deltagerne, udover at blive uddannet i  
kernekompetencerne under De 7 Gode 
VanerTM, også modtager et eksamensbevis og 10 
ECTS point fra det offentlige uddannelsessystem. 

Deltagerne skal, inden afslutningen på 
uddannelsesforløbet, skrive en afsluttende 
eksamensopagve på max. otte sider samt 
deltage i en mundtlig eksamen på 30 minutter. 

SVU-støtte
Der er deltagerbetaling på alle akademi- 
uddannelser,  men vær opmærksom på, at du 
har mulighed for at søge Statens 
Voksenuddannelsesstøtte (SVU), hvis du vel og 
mærke opfylder kravene. Læs mere på 
www.svu.dk.  

•

Ledelse i praksis har følgende formål og indhold: 
Det er formålet, at den studerende gennem 
refleksion over teori og praksis udvikler sin 
forståelse for den daglige ledelsesmæssige 
kompleksitet. Den studerende skal kunne udøve 
personligt lederskab i den daglige praksis, og på 
den baggrund vurdere, hvilke af fagets teorier og  
metoder, der er relevante at anvende i konkrete 
ledelsesmæssige situationer. 

Indhold:

Kommunikation

Konflikthåndtering

Læring- og udviklingsprocesser

Ledelsesteori

Personlig lederstil og -udvikling•

•

•

•

Bestselleren De 7 Gode VanerTM af Stephen Covey

En lyd-CD med uddrag fra De 7 Gode VanerTM 

En omfattende deltagerhåndbog 

De 7 Gode VanerTM-kontrakten med tilhørende 
redskaber, der giver deltagerne mulighed for at 
efterleve principperne efter uddannelsesforløbet 

Et dørskilt med Tidsmatricen, der vil hjælpe 
deltagerne til at skabe de rette betingelser for at 
fastholde fokus og undgå forstyrrelser på arbejdet 

Digital adgang til de vigtigste videoklip fra 
uddannelsesforløbet 

En "Talking Stick" - et redskab til at illustrere 
principperne bag effektiv kommunikation 

Værktøjer, der er simple at implementere, og som 
kan hjælpe dem til at effektivisere deres hverdag 
og samarbejde med andre.
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•
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HVAD DELTAGERNE HAR TILEGNET SIG 
VED  UDDANNELSENS AFSLUTNING

EMNE 1: VANE 1

Vær Proaktiv®

• Tage initiativ

• Blive forandringsparat

• Reagere proaktivt

• Leve op til sine forpligtelser

• Tage ansvar og leve op til det

• Få positiv indflydelse på resultaterne

• Definere vision og værdier

• Udarbejde en mission

• Opstille teammål og personlige mål, der er målbare

• Begynde nye projekter, så de lander med succes

• Bringe mål i overenstemmelse med prioriteringer

• Fokusere på de ønskede resultater

• Eksekvere strategien

• Delegere effektivt

• Fokusere på det vigtige

• Planlægge og prioritere effektivt

• Finde den optimale balance mellem de vigtigste prioriteter

• Eliminere det, der er prioriteret lavt og undgå tidsspilde

• Bruge planlægningsredskaber effektivt

• Få mest muligt ud af tiden

• Skabe relationer med et højt tillidsniveau

• Opbygge effektive teams

• Anvende effektive forhandlingsteknikker

• Samarbejde effektivt

• Skabe produktive forretningsrelationer

• Kommunikere effektivt med andre personer

• Sikre gnidningsløs kommunikation

• Lytte effektivt

• Forstå andre bedre

• Skabe gensidig respekt

• Kommunikere synspunkter effektivt

• Give konstruktiv input og feedback

• Argumentere effektivt

• Skabe alsidighed

• Blive mere effektiv som problemløser

• Tage beslutninger i samarbejde med andre

• Sætte pris på forskelle

• Udnytte gruppens forskellige styrker

• Understøtte kreativt samarbejde

• Understøtte og øge innovation

• Opnå balance i livet

• Blive ved med at udvikle sig

• Blive ved med at lære

KERNEKOMPETENCER 

EMNE 2:

EMNE 3:

EMNE 4:

EMNE 5:

EMNE 6:

EMNE 7:

VANE 2

Begynd med slutningen®

VANE 3

Gør det første først®

VANE 4

Tænk Vind-Vind®

VANE 5

Søg Først at Forstå, 

Dernæst at Blive Forstået®

VANE 6

Skab Synergi®

VANE 7

Slib Saven®

Beviset ligger i processen
FranklinCovey er anerkendt markedsleder inden for personlig og organisatorisk udvikling og effektivitet. 
Uddannelsesforløbet De 7 Gode VanerTM for Ledere bygger på en af de mest solgte business-bøger De 7 
Gode VanerTM af Dr. Stephen R. Covey. Resultaterne er varige og målbare - når medarbejderne bliver 
mere effektive, bliver organisationen mere effektiv. I tabellen nedenfor kan du se modulerne for 
uddannelsesforløbet, som er opdelt efter De 7 Gode VanerTM. 
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