Nyt Perspektiv aps

- perspektiver på ledelse og innovation

Lederudvikling
Man kan ikke læse sig til at blive en god leder. Man er nødt til at udvikle sin egen form for ledelse, der er
afpasset efter situationen. Vi tilbyder at indgå i udviklingsforløb, der kan inspirere til at forme en
proaktiv ledelse, der fremmer kvalitet og effektivitet i hverdagen.

Målgruppe
1. Ledere på alle niveauer, der ønsker inspiration til at udvikle egen ledelse i hverdagen.
2. En ledergruppe, der ønsker inspiration til at udvikle sin egen ledelsesprofil.

Målsætning
Vi ønsker at bidrage med kendskab til fire konkrete ledelsesperspektiver, der kan anvendes som
pejlemærker i udviklingen af egen ledelse. Vores mål er at facilitere udviklingen så langt, at lederne
opnår en bevidsthed om hvilket perspektiv, der med fordel kan vælges i givne situationer. En proaktiv
bevidsthed om valget vil kunne fremme kvalitet og effektivitet i hverdagen.

Indhold
Lederudvikling vil være meget individuelt tilpasset de omstændigheder, den enkelte leder eller
ledergruppe befinder sig i, men vil som et minimum omfatte




En afklaring af den ledelsesmæssige situation og af målet for den enkelte leder
En bevidstgørelse om brugen af de fire ledelsesperspektiver
En afklaring af løsningsmuligheder for at nå det opstillede mål.

Omdrejningspunktet er at opnå en bevidsthed om de fire ledelsesperspektiver og en egen afklaring i
brugen af dem i hverdagen.
Som inspiration kan det anbefales at deltage i Uformel ledelsesmiddag [link til beskrivelsen]

Arbejdsform
Lederudvikling kan indeholde alt fra egentlige kursusforløb, over konsulentydelser til uformelle
udviklingsforløb med fokus på egen indsats. Der vil være et teoretisk materiale på 30‐50 sider. Omfanget
afhænger af den konkrete situation og den enkelte leders målsætning.
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Ansvarlig
Lederudvikling udbydes af Nyt Perspektiv [link til beskrivelsen]. Materialerne er baseret på bogen
Reservatet, der udkom 2009 (læs mere på www.reservatet.net og www.nytperspektiv.net )
Gennemgående facilitator:


Erik Staunstrup, ledelseskonsulent , Nyt Perspektiv, erik@staunstrup.net, tlf. 20974260.

Derudover vil yderligere konsulenter kunne tilknyttes efter behov.

Dato og tilmeldingsfrist
Lederudvikling er et individuelt forløb og tidsplanen aftales I hvert enkelt tilfælde

Pris
Kr. 15.000 vil være prisen for et typisk kort forløb for en enkelt leder. Prisen afhænger dog af opgavens
omfang.
For ledergrupper kan der ikke på forhånd opgives pris.
Lederudvikling kan med fordel kombineres med Uformel ledelsesmiddag [link til brskrivelsen] eller
Middage med mening [link til beskrivelsen]
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