
Velkommen til 5. NGO-Dag

Kultur og performance
I dag skal vi

Høre om kultur - en alternativ version

Øvelse: Kulturen i min organisation

Bliv inspireret af tre organisationers erfaringer 
med nye organisationsformer:

1. Rettighedsbaseret ledelse, lidt teori og 
en hel del praksis.

2. Hvilke forventninger til performance 
ligger der bag vores organisatoriske 
forandringsproces?

3. Da vi lukkede sekretariatet og 
genopfandt os selv – hvad kom der ud af 
det?

Christian Friis Bach,
Dansk 

Flygtningehjælp Tim Whyte & Helle 
Gerber,

Mellemfolkeligt 
Samvirke

Pia Friberg Krejsager, 
FRONTSETTER

Anders Folmer 
Buhelt, 

Ungdommens Røde 
Kors



Livstræet
Hans Holm|Erik Lindebjerg

1. Der er så meget, der kan 
trykke
gøre dagen trist og grå
Se de folk der uden lykke
bare går og går i stå 

”Lad dem lege i livstræets krone
Lad dem føle, at livet er stort
lad dem skue de blå horisonter
og himmelhvælvingens port.”

2. Der er så meget uden varme
uden ånd og uden liv
folk bliver fattige or arme
tænker kun på tidsfordriv.

Lad os lege...

3. Der er så mange uden venner
uden kærlighed og kys
folk som ingen andre kender
hvor mon de skal finde lys?
Lad os lege...
4. Der er så hård en kamp om 
magten
alle kæmper for sig selv
Er der ingen der har sagt dem
at de slår sig selv ihjel?
Lad os lege...
5. Der er så mange, der er slaver
af sit job og af sin tid.
Hvorfor bruges vores gaver
uden tanke, uden vid?
Lad os lege...



Året der gik
• Uddannelser med merit:

• NGO-Lederuddannelsen, hold 12
• NGO-Projektlederuddannelsen, hold 12 og 13
• Coachuddannelsen

• Seminarer
• Team
• Forandringsledelse
• Personlig udvikling
• Kommunikation
• Talent Assessment

• Samarbejde i organisationen
• Coaching

• Karriere
• Outplacement
• Ledelse
• Projektledelse

• Modenhedsanalyse af projektorganisationen

                                          

             

            NGO-Lederuddannelsen 
 

Hold 11 
Diplomuddannelse i ledelse 

 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig, som 
leder. 

• Skabe strategiske forandringer i din 
organisation. 

• Få følgeskab fra medarbejdere og 
frivillige. 

• Udvide dit netværk. 
 
Organisationer med et almennyttigt sigte har 
et idealistisk grundlag, hvilket giver særlige 
udfordringer i forhold til medarbejderes og 
interessenters forventninger til ledelse af 
organisationen.  
 
Derfor gik en bred kreds af NGO'er i 2005 
sammen for at etablere en skræddersyet 
uddannelse for NGO-ledere med det formål 
at sikre en yderligere dygtiggørelse af NGO-
sektoren i Danmark. 
 
 

 
Siden har flere end 240 NGO-ledere gen-
nemført NGO-Lederuddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen justeres løbende i 
samarbejde med styregruppen ud fra erfarin-
ger, evalueringer og NGO-verdenens udvik-
ling.  
 
Det betyder, at uddannelsen løbende har fået 
nye fag.  Derfor kan uddannelsen også ses, 
som et efteruddannelsestilbud til alle, der 
allerede har gået på uddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen udbydes til særde-
les gunstige priser - der kan søges om Sta-
tens Voksenuddannelse. 
 
Vi glæder os til at byde hold 11 velkomne.   
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen 

 
                                                                                                         

                

                                            
 
  
 
 
 
  

 
Mikkel	Bohm,	direktør,	Astra;	
“Jeg	føler,	at	jeg	er	blevet	
rusket	godt	og	grundigt	igen-
nem	som	leder	–	særligt	har	
360°	evalueringen	gjort	et	
stort	indtryk.	Og	så	er	det	
dejligt,	at	kurset	er	så	frit	
struktureret,	at	jeg	har	kunnet	
forholde	mig	teoretisk	og	
praktisk	til	lige	netop	mine	
udfordringer.	Som	direkte	
resultat	af	kurset	står	jeg	nu	
med	en	gennemarbejdet	
strategiplan	og	en	stærkt	
forbedret	organisationsstruk-
tur.	Men	det	allerbedste	er	
min	AL-gruppe,	hvor	vi	fortsat	
mødes	tit	og	har	et	kæmpe	
udbytte	af	hinanden.” 
 
Birgitte	Bang	Ingrisch,		
Fredningsleder,	Danmarks	
Naturfredningsforening;	
”NGO-lederuddannelsen	
udfylder	et	stort	behov	for	
målrettet	lederudvikling	af	
ledere	i	almennyttige	organi-
sationer.	Vi	adskiller	os	fra	
både	det	private	erhvervsliv	
og	myndigheder	ved,	at	vi	
hverken	er	profitskabende	
eller	varetager	af	en	lovbun-
den	offentlig	opgave.	Vi	har	
derimod	vores	gode	SAG.	
Samtidig	er	der	samspillet	
med	de	frivillige	aktive,	som	
giver	særlige	udfordringer.	
Uddannelsen	har	givet	mig	
både	meget	konkrete	redska-
ber	til	at	navigere	i	dette	
spændingsfelt	af	ildsjæle	og	
fagnørder	samtidig	med,	at	
den	har	inspireret	mig	til	at	
arbejde	med	mere	personlige	
sider	af	min	lederrolle.”	
	
Rasmus	Kjeldahl,	Direktør,	
Børns	Vilkår;	
”Vi	har	med	NGO-uddannel-
sen	fået	en	unik	mulighed	for	
at	netværke	og	sætte	fokus	på	
ledelse	og	professionalisering	
af	NGO’er.”	
 

 
 
 

 

Styregruppen består af repræsentanter 
fra Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrå-
det TÆNK, Astra, CARE, Børns Vilkår, 
Mødrehjælpen, Dansk Ornitologisk For-
ening, Gigtforeningen, Det Danske Spej-
derkorps, Plastic Change og Mellemfolke-
ligt Samvirke 

 
 

  

	 	
	
	
NGO-Projektlederuddannelsen 

 
Hold 11 

	
Kære NGO-projektleder 
 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig 
selv, som projektleder. 

• Have styr på projektlederens 
værktøjskasse. 

• Stå i spidsen for et dream- 
team. 

• Håndtere dine interne og eks-
terne interessenter. 

• Udvide dit netværk. 
 
Som medarbejder i en organisation 
med et almennyttigt sigte skal man, 
som projektleder navigere i et varieret 
politisk spændingsfelt – både indadtil i 
organisationen og udadtil i relation til 
de eksterne interessenter i ind- og 
udland. 
 
NGO-Projektlederuddannelsen hen-
vender sig til projektledere og pro-
jektdeltagere.   
 

 
 
 

 
 
Flere end 450 NGO’er har allerede 
deltaget i NGO-Projektlederuddannel-
sen. 
 
FRONTSETTER udbyder både NGO-
Projektlederuddannelsen og NGO-
Lederuddannelsen. De to uddannelser 
supplerer hinanden således, at NGO-
ledere og NGO-projektledere får 
samme tankemæssige udgangspunkt 
for yderligere professionalisering af 
deres NGO.  
 
Forløbet udbydes til særdeles gunstige 
priser - der kan søges Statens Vok-
senuddannelse. 
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen	for NGO-uddannelserne 
	

 
 

 
 

”NGO-Projektlederuddannelsen 
har givet mig langt mere end 
blot teorier og nyttige projekt-
værktøjer, nemlig refleksion 
over min egen rolle som pro-
jektleder – en sund rejse, som 
alle bør give sig selv! Projekt-
lederen skal kunne favne bredt 
og have personlig gennem-
slagskraft, gåpåmod, kende sig 
selv, egne mål og værdier for 
at få alle involverede til at 
arbejde sammen mod fælles 
mål. Og det er ikke altid let. 
Erfaringsudvekslingen og fokus 
på personlig udvikling var guld 
værd! Uddannelsen var en 
inspirerende oplevelse og et 
lærerigt afbræk fra en travl 
hverdag.”  
Mette Såby Bro,  
Hjerteforeningen 
 
 
”Selv med mange års erfaring 
som projektleder, har NGO-
projektlederuddannelsen 
virkelig givet mig nyt indblik 
og forståelse for, hvorledes jeg 
kan optimere mit arbejde og 
strukturere mine projekter 
fremadrettet. Vekslingen 
mellem teori og erfaringer, 
både fra undervisere og kur-
susdeltagere har været et godt 
miks, der har givet grobund til 
konstruktiv sparring og etable-
ring af netværk.” 
Dieter Carstensen,  
Red Barnet   
 
 
”Jeg kom først og fremmest 
for at få nogle gode projekt-
værktøjer til at få bedre sty-
ring og overblik over mit 
arbejde. Det har jeg fået, og 
igennem opgaverne, hvor egne 
projekter er i spil, bliver værk-
tøjerne brugbare. Dertil er 
kurset også en god mulighed 
for at stoppe op, og med input 
fra undervisningen og fra 
andre deltagere, at kigge på 
de mere personlige sider og 
muligheder for udvikling.”   
Stine Müller,  
Tænk, Forbrugerrådet 
 
 
”Uddannelsen gjorde mig be-
vidst om, hvor meget min 
egen person er i spil, som 
projektleder. Så regn ikke med 
at du kan gemme dig bag dit 
professionelle ydre! Projektle-
delse handler ikke bare om 
nye værktøjer, men også om 
værdier, handle- og tæn-
kemønstre. Selv som forholds-
vis garvet projektleder var der 
nyt at hente for mig, og evner 
og tilgange jeg allerede beher-
skede og blev mere bevidst 
om. Og så mødte jeg en hel 
utrolig bunke søde mennesker, 
som jeg havde meget tilfælles 
med.” 
Harald Hartvig Jepsen, IMR 

“ 

” 

 

Bemærk,	at	prisen	
er	NGO-venlig.		
 

	 																														 																								 	
 
 

Coachuddannelse  
– med eksamensbevis og klar til ICF-certificering 

 
 

 
 
Indhold: 

A. Coaching     s. 1 
B. Værdien af coaching    s. 3 
C. Uddannelsens indhold    s. 4 
D. Læringsmiljø     s. 6 
E. Målgruppe     s. 6 
F. Certificering via International Coach Federation,   s. 7 

erhvervsakademiet CPHbusiness og FRONTSETTER 
G. Litteratur     s. 8 
H. Datoer og sted     s. 8 
I. Pris      s. 9 
J. Underviser     s. 9 
K. Tilmeldingsblanket    s. 10 

 
 

 
 
 

 
 

1 
© Copyrigth	FRONTSETTER 

	

Arbejder du i moden projektorganisation? 

 

Spørgeskemaet er tænkt, som en støtte til at finde frem til i hvilken udstrækning din organisation - eller dele 
heraf - lykkes med at være en moden projektorganisation. Ligeledes er det beregnet til at hjælpe med at måle 
i hvilken udstrækning du, dine kollegaer og organisationen understøtter en moden projektorganisation.  

Med en moden projektorganisation menes en organisation, som gennemfører yderst innovative og 
værdiskabende projekter på en effektiv og konstruktiv måde. Endvidere er den modne projektorganisation 
kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, hvor alle føler deres faglige og personlige kompetencer brugt og 
løbende udviklet.  

En moden projektorganisation har tre indsatsområder:  

1.  Organisering af projektorganisationen 

2.  Menneskenes mentale kompleksitet og samarbejdsevner udmøntet i en konstruktiv gruppedynamik 

3.  Den ledelsesmæssige indsats 

De tre indsatsområder vurderes på tre niveauer: Better Me = jeg forbedrer mig løbende, Better You = jeg 
bidrager til andres udvikling, Better Us = vi skaber markant bedre resultater, og vi har et godt arbejdsmiljø. 1 

Besvar spørgsmålene i forhold til din egen del af organisationen - altså ikke til hele organisationen, men til den 
del du tilhører. 

Skemaet har 40 spørgsmål, som består af modsatte par opdelt, som a- og b-versioner af spørgsmålet. Alt, 
hvad du skal gøre, er at sætte et kryds (x) i afkrydsningsboksen ved det spørgsmål, som du mener passer 
bedst. 

 

God fornøjelse 

 

 

 

                                                                                                               
 

 
 
 
                                                             
1 Inspireret af professor på Harvard, Dr. Robert Kegans arbejde med Deliberately Developmental 
Organization (DDO) herunder mental kompleksitet 



Uddannelser i 2018
• NGO-Projektlederuddannelse hold 14, april 2018

• NGO-Lederuddannelse hold 13, november 2018

• Coachuddannelse med international certificering og 
offentlig merit, Hold 2, januar 2018 

 
 

  

  
 
 
NGO-Projektlederuddannelsen 

 
Hold 12 

 
Kære NGO-projektleder 
 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig 
selv, som projektleder. 

• Have styr på projektlederens 
værktøjskasse. 

• Stå i spidsen for et dream- 
team. 

• Håndtere dine interne og eks-
terne interessenter. 

• Udvide dit netværk. 
 
Som medarbejder i en organisation 
med et almennyttigt sigte skal man, 
som projektleder navigere i et varieret 
politisk spændingsfelt – både indadtil i 
organisationen og udadtil i relation til 
de eksterne interessenter i ind- og 
udland. 
 
NGO-Projektlederuddannelsen hen-
vender sig til projektledere og pro-
jektdeltagere.   
 

 
 
 
 

 
 
 
Flere end 475 NGO’er har allerede 
deltaget i NGO-Projektlederuddannel-
sen. 
 
FRONTSETTER udbyder både NGO-
Projektlederuddannelsen og NGO-
Lederuddannelsen. De to uddannelser 
supplerer hinanden således, at NGO-
ledere og NGO-projektledere får 
samme tankemæssige udgangspunkt 
for yderligere professionalisering af 
deres NGO.  
 
Forløbet udbydes til særdeles gunstige 
priser - der kan søges Statens Vok-
senuddannelse. 
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen for NGO-uddannelserne 
 
Styregruppen består af repræsentanter fra 
Dansk Røde Kors, CARE, Plastic Change, 
Forbrugerrådet TÆNK, Mellemfolkeligt 
Samvirke, Gate 21, Gigtforeningen, Dansk 
Ornitologisk Forening og Mødrehjælpen 

 

 
 
  
 
 
 
 

 

”NGO-projektlederuddannelsen 
har været utrolig lærerig. 
Udover at blive introduceret til 
en række brugbare værktøjer, 
der har lettet mit arbejde som 
projektleder, har jeg fået en 
langt større forståelse for 
rollen som projektleder, og 
hvad det betyder i praksis. 
Erfaringsudvekslingen og 
undervisningens fokus på både 
teori og praksis skabte det helt 
rette grundlag for læring og 
nytænkning. Uddannelsen var 
et inspirerende afbræk fra en 
travl hverdag.” 
Helle Bygholm, Gate 21 
 
 
”NGO-Projektlederuddannelsen 
har givet mig langt mere end 
blot teorier og nyttige projekt-
værktøjer, nemlig refleksion 
over min egen rolle som pro-
jektleder – en sund rejse, som 
alle bør give sig selv! Projekt-
lederen skal kunne favne bredt 
og have personlig gennem-
slagskraft, gåpåmod, kende sig 
selv, egne mål og værdier for 
at få alle involverede til at 
arbejde sammen mod fælles 
mål. Og det er ikke altid let. 
Erfaringsudvekslingen og fokus 
på personlig udvikling var guld 
værd! Uddannelsen var en 
inspirerende oplevelse og et 
lærerigt afbræk fra en travl 
hverdag.”  
Mette Såby Bro,  
Hjerteforeningen 
 
 
”Selv med mange års erfaring 
som projektleder, har NGO-
projektlederuddannelsen 
virkelig givet mig nyt indblik 
og forståelse for, hvorledes jeg 
kan optimere mit arbejde og 
strukturere mine projekter 
fremadrettet. Vekslingen 
mellem teori og erfaringer, 
både fra undervisere og kur-
susdeltagere har været et godt 
miks, der har givet grobund til 
konstruktiv sparring og etable-
ring af netværk.” 
Dieter Carstensen,  
Red Barnet   
 
 
”Jeg kom først og fremmest 
for at få nogle gode projekt-
værktøjer til at få bedre sty-
ring og overblik over mit 
arbejde. Det har jeg fået, og 
igennem opgaverne, hvor egne 
projekter er i spil, bliver værk-
tøjerne brugbare. Dertil er 
kurset også en god mulighed 
for at stoppe op, og med input 
fra undervisningen og fra 
andre deltagere, at kigge på 
de mere personlige sider og 
muligheder for udvikling.”   
Stine Müller,  
Tænk, Forbrugerrådet 
 
 
 

“ 

” 

 

Bemærk, at prisen 
er NGO-venlig.  
 

                                          

             

            NGO-Lederuddannelsen 
 

Hold 12 
Diplomuddannelse i ledelse 

 
Ønsker du at: 
 

• Blive den bedste udgave af dig, som 
leder. 

• Skabe strategiske forandringer i din 
organisation. 

• Få følgeskab fra medarbejdere og 
frivillige. 

• Udvide dit netværk. 
 
Organisationer med et almennyttigt sigte har 
et idealistisk grundlag, hvilket giver særlige 
udfordringer i forhold til medarbejderes og 
interessenters forventninger til ledelse af 
organisationen.  
 
Derfor gik en bred kreds af NGO'er i 2005 
sammen for at etablere en skræddersyet 
uddannelse for NGO-ledere med det formål 
at sikre en yderligere dygtiggørelse af NGO-
sektoren i Danmark. 
 
 

 
Siden har flere end 250 NGO-ledere gen-
nemført NGO-Lederuddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen justeres løbende i 
samarbejde med styregruppen ud fra erfarin-
ger, evalueringer og NGO-verdenens udvik-
ling.  
 
Det betyder, at uddannelsen løbende har fået 
nye fag.  Derfor kan uddannelsen også ses, 
som et efteruddannelsestilbud til alle, der 
allerede har gået på uddannelsen. 
 
NGO-Lederuddannelsen udbydes til særde-
les gunstige priser - der kan søges om Sta-
tens Voksenuddannelse. 
 
Vi glæder os til at byde hold 12 velkomne.   
 
Med venlig hilsen 
Styregruppen 

 
                                                                                                         

                

                                            
 
  
 
 
 
  

 
Mikkel	Bohm,	direktør,	Astra;	
“Jeg	føler,	at	jeg	er	blevet	
rusket	godt	og	grundigt	igen-
nem	som	leder	–	særligt	har	
360°	evalueringen	gjort	et	
stort	indtryk.	Og	så	er	det	
dejligt,	at	kurset	er	så	frit	
struktureret,	at	jeg	har	kunnet	
forholde	mig	teoretisk	og	
praktisk	til	lige	netop	mine	
udfordringer.	Som	direkte	
resultat	af	kurset	står	jeg	nu	
med	en	gennemarbejdet	
strategiplan	og	en	stærkt	
forbedret	organisationsstruk-
tur.	Men	det	allerbedste	er	
min	AL-gruppe,	hvor	vi	fortsat	
mødes	tit	og	har	et	kæmpe	
udbytte	af	hinanden.” 
 
Birgitte	Bang	Ingrisch,		
Fredningsleder,	Danmarks	
Naturfredningsforening;	
”NGO-lederuddannelsen	
udfylder	et	stort	behov	for	
målrettet	lederudvikling	af	
ledere	i	almennyttige	organi-
sationer.	Vi	adskiller	os	fra	
både	det	private	erhvervsliv	
og	myndigheder	ved,	at	vi	
hverken	er	profitskabende	
eller	varetager	af	en	lovbun-
den	offentlig	opgave.	Vi	har	
derimod	vores	gode	SAG.	
Samtidig	er	der	samspillet	
med	de	frivillige	aktive,	som	
giver	særlige	udfordringer.	
Uddannelsen	har	givet	mig	
både	meget	konkrete	redska-
ber	til	at	navigere	i	dette	
spændingsfelt	af	ildsjæle	og	
fagnørder	samtidig	med,	at	
den	har	inspireret	mig	til	at	
arbejde	med	mere	personlige	
sider	af	min	lederrolle.”	
	
Rasmus	Kjeldahl,	Direktør,	
Børns	Vilkår;	
”Vi	har	med	NGO-uddannel-
sen	fået	en	unik	mulighed	for	
at	netværke	og	sætte	fokus	på	
ledelse	og	professionalisering	
af	NGO’er.”	
 

 
 
 

 

Styregruppen består af repræsentanter 
fra Folkekirkens Nødhjælp, Forbrugerrå-
det TÆNK, Astra, CARE, Børns Vilkår, 
Mødrehjælpen, Dansk Ornitologisk For-
ening, Gigtforeningen, Det Danske Spej-
derkorps, Plastic Change og Mellemfolke-
ligt Samvirke 

	 																														 																								 	
 
 

Coachuddannelse   
– med eksamensbevis i Coaching i organisationer og klar til ICF-certificering 

 
 

 
 

 
Næste Coachuddannelse starter 22. januar 2018 

 
FRONTSETTERS Coachuddannelse er for dig, som tror på at alle mennesker indeholder 
mange skjulte ressourcer, og som ønsker at være med til at få mennesker til at se og 
bruge deres potentiale. 
 
Du ønsker at øge dine kompetencer indenfor coaching, aktiv lytning, forstå og aktivere 
andre menneskers motivation, er nysgerrig på andre menneskers verdensbilleder samt 
skabe lærende samtaler. Og for dig som ønsker at få officielle papirer på dine 
coachingkompetencer.  
 
Du vil tage eksamen i Coaching i organisationer under Akademiuddannelse i ledelse, og 
du vil have undervisning nok til, at blive certificeret coach under ICF International 

Coaching Federation.   På ACC-niveau. 
 
 

Se mere på www.frontsetter.dk  
 
 



Nye uddannelser i 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tag din ledelsesstil til ekstraordinært niveau 
 

Diplomfag i "Den professionelle relation - 
Ledelse og medarbejdere 1" 
Er du fuldtidsarbejdende med et ønske om at 
videreuddanne dig eller udvikle dine evner som leder, men 
er i tvivl om dine muligheder? 

Som noget helt nyt har FranklinCovey   Danmark skabt 
en unik mulighed for at kombinere suveræn ledelse 
med grundfaget "Den professionelle relation - Ledelse og 
medarbejdere  1"  under  Diplomuddannelse i Ledelse i 
samarbejde med Erhvervsakademiet CPHbusiness 
(www.cphbusiness.dk) og FRONTSETTER 
(www.frontsetter.dk). 
Faget kan tages enkeltstående  eller  i  forbindelse  med 
diplomuddannelsen, som er en mellemlang, videregående 
uddannelse svarende til en HD 2. del. Formålet med 
uddannelsen er at styrke din faglighed med den nyeste 
viden og give  dig  konkrete  værktøjer - sideløbende 
med fuldtidsjobbet. 

Faget "Den professionelle relation - Ledelse og 
medarbejdere 1" er et udviklingsforløb med både 
praktisk og teoretisk læring. Her sættes der fokus på 
udvikling af lederskab baseret på tankerne i Dr. Stephen R. 
Coveys bestseller De 7 Gode VanerTM og "Den 8. Vane". 

Hovedbudskabet ved  "Den  8.  Vane"  er,  at  ledelse 
i videnssamfundet er noget fundamentalt anderledes, end 
det var i industrisamfundet. I dag  handler  det om 
inspiration, og at få menneskers fulde potentiale i spil. 

 
Deltagernes konkrete udbytte 

• Et nyt tankesæt, en ny adfærd og nye værktøjer, som 
er helt afgørende for den moderne leder 

• Bæredygtige resultater, der skaber vinderteams, øger 
kundeloyaliteten og yder et unikt bidrag 

• Eksamensbevis     i     " Den professionelle relation - Ledelse 
og medarbejdere 1"  samt 
5 ECTS point (European Credit Transfer System). 1 

 
 

Diplomfaget 
"Den Professionelle 
Relation - Ledelse og 

Medarbejdere 1" 

1 
 

                                     
 
 

Coachuddannelse 
- Struktureret coaching med test 

 
 
 

Kompetencegivende Uddannelse i ”Coaching i 
organisationer” under Akademiuddannelse i ledelse  
- samt certificering i Human Developers personanalyse  
 
 
Coachingkultur giver trivsel og performancekultur 
 
Forskning viser at coaching fremmer: 1 

- Øget produktivitet 
- Trivsel hos ledere og medarbejdere 
- Mindre sygefravær og stress 
- Øget samarbejde på tværs 

 
Nyeste forskning i ledertræning dokumenterer at 1) ny viden, 2) plads til refleksion og 3) direkte 
oversættelse til egen praksis øger medarbejderes trivsel og produktivitet. Denne coachuddannelse 
indeholder alle tre elementer.2 
 
Opsamlet data og erfaring ved anvendelse af Human Developers personlighedsanalyse viser, at denne 
giver en dyb selvforståelse, indsigt i egne styrker og potentialer, samt indblik i egne udviklingsområder. 
Human Developers personlighedsanalyse strukturerer udviklingsforløbet og åbner for nye perspektiver 
samt fastholder læring, hvilket sikrer implementering i praksis. Personlighedsanalysen giver et røntgen 
billede af din adfærd.3 
 
 
Udbytte af uddannelsen – fagligt og personligt 
 
Efter endt uddannelse har du: 

- Fået en større personlig selvindsigt, som gør dig i stand til at bruge din ressourcer og 
kompetencer samt øger din værdi for den enkelte og for organisationen 

- Øget dine kompetencer som coach 
- Lært at skabe transformativ læring for andre 
- Øget din evne til at lytte 
- Fået de nysgerrige og rummelige briller på 
- En uddannelse i Coaching i organisationer fra erhvervsakademiet CPHbusiness – se mere her 
- En certificering i Human Developers Personanalyse – se mere her 

 
 

                                                
1 ICF  
2 Leap 
3 Artiklerne: Dansk Psykolog nyt, 1)Designet til udvikling og coaching, og 2) Mænd, Kvinder & Magt af  psykologerne Jane Bruun, 
Carsten Rosenberg Hansen og Benny Karpatschof.	
Bøgerne: Er du en god leder og Bliv en endnu bedre sælger af Mogens Weinreich (Saxo). 

1 2 3

5BH�EJO�MFEFMTFTTUJM�UJM�O�TUF�OJWFBV�NFE

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� %F� 7 Gode 
Vaner5. for Ledere og faget "Ledelse i praksis" under 
Akademiuddannelsen i Ledelse, være noget for dig! 

%F� 7 Gode Vaner5. 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: 

•

•

onfliktløsning 

Samarbejdsevne

Team  og medarbejderudvikling 

rioritering 

esultatorienteret ledelse  

Ansvarlighed og tillid 

Udviklings  og eksekveringsevne

ommunikation

ersonlig udvikling kræver, 
at du arbejder med dig selv, og 
De 7 Gode Vaner5. kan være et 
redskab til at hjælpe dig 
til at udnytte dit fulde potentiale  
både på jobbet og i privatlivet."

ġ ens Moberg, adm. dir.
for Leadership nstitute Denmark

•

•

•

•

•

elta erne  å denne ddannelse  vil  
• pnå bedre resultater både fagligt og personligt

• Lære at opbygge mere meningsfyldte personlige
relationer

• Forbedre evnen til at arbejde med og gennem
andre

• ge 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  CTS�point uropean Credit Transfer
System

år 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. gennem 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. 

kab nda entet or e ektiv ledelse
Ledelsens evner er helt afgørende 
for organisationens fremtid. Det er 
lederen, som sætter kursen og allokerer 
ressourcer, så organisationen når sine mål. 

•
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CPHbusiness samarbejder
1. International diplomuddannelse - bl.a. i 

samarbejde med politiet

2. Sustainability Leadership

1

GLOBAL 
LEADERSHIP 
PROGRAMME
SUSTAINABILITY 
LEADERSHIP

 
 

 

  

Diploma in International Project- and Conflict Management 

Executive Management Education and Training 

 

• Tag en hel Diplom i international ledelse! 
• Tag de kurser som du har behov for / som interesserer dig! 

Kurserne udbydes med og uden ECTS-point, enkeltstående eller i pakker. 

Baggrund: 

• Den omsiggribende globalisering - verden bliver på alle måder mere kompleks, 
• Danmarks internationale strukturelle interesse i at være et åbent og 

samarbejdende land,  
• En aktivistisk dansk udenrigspolitik der involverer udsendelse af personel til 

forskellige internationale opgaver og operationer, 
• Større kommerciel samhandel og investeringer mv. i relation til den 3. verden - 

herunder udveksling af personel på flere niveauer (danskere i udlandet og 
udlændinge i Danmark),  

• En folkelig (NGO) opbakning til humanitære- og miljømæssige engagementer i den 
store verden, og 

• Nødvendigheden af bæredygtigt lederskab på tværs af grænser og brancher. 

Der er altså et udbredt og stadigt voksende behov for at "klæde folk på" socialt og 
fagligt til en global kontekst og tankegang, således at de udsendte og de globalt 
arbejdende  kan begå sig professionelt i andre kulturer og øge deres internationale 
effektivitet og gennemslagskraft. 

Hvorfor: 

• En international lederuddannelse er et godt, effektivt og bredt fundament at stå på 
i mange faglige, sociale og interkulturelle sammenhænge, 

• Uddannelsen er designet og henvender sig direkte til studerende med relevant 
international erhvervserfaring (eller studerende der gerne vil have det), 

• Uddannelsen fokuserer på studerende, der gerne vil dygtiggøre sig i rollen som 
ledere med et internationalt mindset og udsyn,  

• Uddannelsen er tværfaglig, 
• Den studerendes behov er i centrum, 
• Uddannelsen bidrager til effektive adfærdsændringer og tilskynder til udvikling af 

en identitet som leder, og    
• Uddannelsen gør de studerende i stand til at bruge ledelsesteori i deres daglige 

arbejdspraksis. 



Tænk dagen i dag  som en fest

Måske kan jeg ikke li´ alle 
retterne, men derfor kan festen 

godt være god J

Og der er masser af smagsprøver J



Kultur:

Hvorfor er begrebet så interessant?

Peter Drucker
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Konklusion

En god performancekultur er kendetegnet ved:

1. Mennesker der udvikler sig - sammen og 
hver for sig

2. Mennesker, der tør stå ved sig selv, og kan 
styre sine forsvarsmekanismer

3. Mennesker, der løbende forbedrer relationer 
og spiller sammen - med alle

4. Balance mellem innovation og ”orden i 
penalhuset”

En kompleks verden ➣ Komplekse organisationer ➣ Mental kompleksitet hos ansatte.           
Men vi har den ikke L



Hvad skal der ske de næste 40 min.? 
1. Organisationskultur der skaber performance

2. Hvad kendetegner organisationskulturen i min 
organisation?              – øvelse for alle

Inspireret af:
Robert Kegan, psykolog og professor, Harvard 
University - ledende teoretiker inden for studier af 
mental kompleksitet
Ken Wilber, psykolog og filosof - ledende teoretiker 
inden for studier af menneskets bevidsthed og integral 
teori



Det kunne
oplægget

også handle 
om J

Mål: ”Getting better at getting better”

Filosofi: Better me + Better you = Better us



Hvad er Kegan og Wilber enige om?
1. Kultur skabes af mennesker bevidste og ubevidste 

antagelser/overbevisninger 
2. Organisationer og individer skal arbejde med deres 

menneskelige modenhed - Integral teori (mystik og 
videnskab)

3. Organisationers performance - og deres bæredygtige 
indflydelse på omverdenen styrkes radikalt af udvikling 
af menneskelig modenhed

4. Menneskelig modenhed øges ved at turde vedgå sig 
selv, kende sine forsvarsmekanismer og kunne sætte 
sig i andres sted (selvindsigt)

• Det er ikke nemt J
• Det kræver mod at være sårbar



Growth at Work
20th Century 21st Century

“High Potentials” Everyone

Individual coaching/
off-site workshops Together at work

At special times Every day

© Way to Grow INC, LLC. All Rights Reserved. Kegan



Growth at Work
20th Century 21st Century

X
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X

X
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© Way to Grow INC, LLC. All Rights Reserved. Kegan



Forskernes syn i dag

Kilde: An everyone culture, Kegan & Lahey



De 3 niveauer
Påvirker forståelsen af information

• Den sociale bevidsthed
• Vi formes af forventninger fra vores omgivelser
• Vi identificerer os med forventningerne

• Den selvforfattende bevidsthed
• Vi udvikler en egen dømmekraft
• Vi udvikler egne standpunkter og sætter 

grænser

• Den selvtranformerende bevidsthed
• Vi reflekterer over os selv, vores værdier og 

grænser - frem for at projicere
• Vi er uafhængige af andres forventninger, og 

reagerer ud fra eget moralkodeks

xXX

x x x x 
x x x x 
x

X x x

xXX

xXX

x x x x 
x x x x 
x
x x

X

x x x x 
x x x x 
x
x x

X

”Har vi antagelser, eller har antagelser os?”



Fordelingen af mental kapacitet blandt voksne

Kilde: An everyone culture, Kegan & Lahey



Værd at tænke over
• Vi er bygget til vækst og læring - uden brænder vi ud - det 

hjælper ikke bare at arbejde mere (Kegan)

• Bag medarbejder-engagement ligger medarbejder-udvikling 
(Kegan)

• Bag ”Great place to work” ligger ”Great place to grow” 
(Kegan

• Nøglen til at lukke gabet mellem den organisation vi har og den 
organisation vi ønsker er:

• Mindre lille-ego og frygt - leve med 
”comfortable discomfort"

• Mere voksenansvar 
• Skill-set = Teknik - nyt system
• Mind-set = Reelle forandringer

Eksempler på metoder:
- Immunitetskort om antagelser
- Coaching
- Buddy-ordninger
- Feedback - fra flere
- Workshops
- Filosofier som 7 gode vaner/ De 5 valg



Home
Tryghed til at: 
- Folde vingerne ud 
- Fejle 
- Lykkes
- Samles op
- Vokse 
- Være frygtsom og sårbar

Groove
Rammer som:
- Struktur
- Feedback
- Muligheder
- Udviklingsmuligheder
- ”Værktøjer”
- Buddyordninger
- Tid sat af
- Klar prioritering
- Ærlige dialoger
- Coachende samtaler

Edge
Begynde at flyve:
- Prøve af
- Træne
- Innovere
- Implementere
- Reflektere

Edge

GrooveHome



Ken Wilber
Blå-grønne organisationer

1. Selvledelse
1. Ligeværd uden hierarki og konsensus

2. Helhedstænkning
1. Hele mennesker med følelser og spiritualitet - og 

faglighed
3. Evolution

1. Lytte og forstå organisationens formål frem for at 
forudsige og styre

”Du får øje på det du kigger efter”



Ken Wilbers kvadrantmodel

Folks 
Overbevisninger og 

tankegods
Folks adfærd

Organisationskultur
Strukturer,

processer og 
metoder

Indre perspektiv Ydre perspektiv
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Fremtidens organisation, Frederic Laloux



Eksempel

Overbevisninger og 
tankegods

”Folk motiveres af penge og 
magt”

Adfærd
”Individualistisk adfærd, folk 

skyder genveje for at nå 
målene” 

Organisationskultur
”Konkurrence, værdsætter
individuelle præstationer, 
man holder på sin viden”

Strukturer, processer og 
metoder

”Topstyret fastlæggelse af 
mål, individuel belønning”

Indre perspektiv Ydre perspektiv
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Fremtidens organisation, Frederic Laloux



Eksempel

Overbevisninger og tankegods
”Folk motiveres af at skabe 

resultater sammen”

Adfærd
”Sparring, dialog og samarbejde 

på tværs i organisationen” 

Organisationskultur
”Fællesskab, rummelighed, høj 

projektkapacitet”

Strukturer, processer og 
metoder

”Selvledelse, tid og plads til at 
tale sammen, fælles belønning”

Indre perspektiv Ydre perspektiv
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Fremtidens organisation, Frederic Laloux



Ken Wilbers kvadrantmodel
Udfyld modellen for din organisation

3.  Overbevisninger og tankegods 1. Adfærd

4. Organisationskultur 2. Strukturer, processer og metoder

Indre perspektiv Ydre perspektiv
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Fremtidens organisation, Frederic Laloux



Øvelse
Skriv stikord 
(Vælg mellem dit team, afdeling eller hele 
organisationen)

1. Hvilken adfærd vil andre se, hvis de var på 
min arbejdsplads en hel uge? 



Øvelse
Skriv stikord 
(Vælg mellem dit team, afdeling eller hele 
organisationen)

1. Hvilken adfærd vil andre se, hvis de var på min 
arbejdsplads en hel uge? 

2. Hvilke processer følger vi, og hvordan er 
vores beslutningsstruktur?



Øvelse
Skriv stikord 
(Vælg mellem dit team, afdeling eller hele 
organisationen)

1. Hvilken adfærd vil andre se, hvis de var på min 
arbejdsplads en hel uge? 

2. Hvilke processer følger vi, og hvordan er vores 
beslutningsstruktur?

3. Hvis jeg fortalte andre om, hvordan vi 
arbejder hos os, hvilke antagelser og 
overbevisninger ville de så få øje på?



Øvelse
Skriv stikord 
(Vælg mellem dit team, afdeling eller hele 
organisationen)

1. Hvilken adfærd vil andre se, hvis de var på min 
arbejdsplads en hel uge? 

2. Hvilke processer følger vi, og hvordan er vores 
beslutningsstruktur?

3. Hvis jeg fortalte andre om, hvordan vi arbejder 
hos os, hvilke antagelser og overbevisninger ville 
de så får øje på?

4. Hvad siger det om vores organisationskultur?



Ken Wilbers kvadrantmodel
Udfyld modellen for din organisation

Overbevisninger og 
tankegods Adfærd

Organisationskultur
Strukturer,

processer og 
metoder

Indre perspektiv Ydre perspektiv
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tiv

Fremtidens organisation, Frederic Laloux



Gotha-zonen 
- og hvad kan vi så lære af det?
Gotha Andersen i børneserien “Flid, Fedt og snyd” 

1. Find sammen 6 og 6

2. Svar på 
spørgsmålene:
1. Hvad blev jeg 

optaget af i dag
2. Blev jeg 

inspireret til at 
gøre noget nyt i 
mit arbejdsliv?

3. Kort fælles 
opsamling i plenum



Tak for i dag


