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LederForum er et nyt initiativ fra Favrskov Erhvervsråd, der handler om personlig lederudvikling, erfaringsudveksling samt
øget ledelseskraft. 

Vi inviterer dig ind i varmen i en fortrolig kreds med andre ledere, der ønsker at opdatere eller udvikle egne personlige leder-
kompetencer og samtidig udvide sit netværk til andre ledere. Mange Ledere savner relevante ligesindede at sparre fortroligt
med om udfordringer, muligheder og potentialer som man ikke nødvendigvis kan dele med revisoren, advokaten, medarbejderne,
bestyrelsen - eller husbonden/ hustruen derhjemme.

Både personligt og i relation til virksomheden! Når din virksomhed eller organisation vokser, ændres omgivelsernes behov, krav og
forventninger til dig. I særdeleshed ændres din rolle som leder! Behovet for inspiration, nye indsigter, samt opdaterede kompetencer
og ledelsesværktøjer, kan derfor være afgørende! Både for virksomhedens udvikling og din personlige performance.…

VIL DU MED PÅ ’LEADER-BEATET’ MEN RÆKKER 
TIDEN IKKE TIL EFTERUDDANNELSE OG KURSER?

Vil du udvikle, eller holde dine lederkompetencer opdateret, men rækker tiden ikke til efteruddannelse og kurser, kan LederForum 
Favrskov måske være noget for dig? Er du træt af korte ’quick-fix’ seminarer hvor læringen ikke når at forankres på jobbet? 

I LederForum får du over et længere forløb, ny inspiration, læring og konkrete værktøjer der kan forankre dine kompetencer og dermed 
videreudvikle dig som leder. 

LederForum drives af Favrskov Erhvervsråd, og er både et netværksforum og personligt udviklingsforløb for ledere. LederForum har til 
formål at styrke og udvikle deltagernes personlige lederkompetencer og at skabe udvikling i deres virksomheder og organisationer. I et 
lavpraktisk format, arbejder og træner deltagerne, både individuelt og kollektivt, med nyeste hands-on viden, metoder og ledelsesværktø-
jer, der giver nye indsigter og udvikler dit personlige lederskab.

FOKUS PÅ PRAKTISK LEDELSE

Det er muligt at der sniger sig en graf eller søjlediagram ind i forløbet. Men hovedfokus er at arbejde ’Hands-On’ med praktiske ledelses-
modeller og værktøjer, du kan ’tage med hjem’ og udrulle i din egen virksomhed. LederForums professionelle instruktører og ledelsescoa-
ches guider dig tilrette og kan også stille 1:1 coaching og sparring til rådighed, hvis behovet opstår.

HVEM KAN DELTAGE

LederForum henvender sig til ledere og ejerledere i private virksomheder og offentlige organisationer. Der er ikke branche- 
eksklusivitet eller formelle krav til din virksomheds størrelse eller geografiske placering. Det er primært dig, dit ståsted, din evne
til at bidrage, og ikke mindst vilje til udvikling, det drejer sig om. A.h.t. det interaktive udbytte, tilstræbes et homogent mix af
deltagere. Af hensyn til overskueligheden og medlemmernes udbytte, optages maksimalt 25 medlemmer i LederForums første forløb.

HVAD FORVENTES
 

• Du skal være motiveret, engageret og indstillet på at arbejde med udvikling af egne lederkompetencer.
• Du skal kunne afsætte ca. 6 x 3 timer til morgen/aften møder. Mindre grad af forberedelse kan forekomme
• Du skal have ledelsesansvar, -enten som leder eller ejerleder i en virksomhed eller offentlig organisation
• Du skal helst have ledelseserfaring. Dog ingen betingelse.
• Du skal have en åben tilgang til videndeling, og være indstillet på at give i samme omfang som du modtager.
• Du skal se værdien i at interagere med andre ligesindede og kunne yde og respektere indbyrdes fortrolighed.
• God mødedisciplin. Dvs afbud i god tid a.h.t. forplejning, værtsvirksomhed, instruktører og øvrige deltagere

PROFESSIONELLE COACHES 
OG INSTRUKTØRER

Anerkendte ledelsescoaches og professionelle instruktører og indlægsholdere vil understøtte, udvikle og inspirere dig som leder, med en 
vifte af ledelsesværktøjer, cases, øvelser og Hands-On sparring.  Sparring kan være både individuel og kollektivt. Favrskov Erhvervsråd har 
indgået et samarbejde med konsulentvirksomheden Michelsen HR, der faciliterer møderne. Se omstående beskrivelse af Michelsen HR, 
og hver enkelt instruktørs baggrund og kompetencer.
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DER KAN VÆRE ’KOLDT PÅ TOPPEN’
- OG KRÆVENDE AT VÆRE LEDER…! 



HVAD ER KONCEPTET?

LederForum er på samme tid et personligt udviklingsforløb og et fortroligt ’leder forum’, hvor integritet og indbyrdes sparring og
videndeling også bidrager både til deltagernes samlede resultatskabelse, og den enkeltes personlige udbytte.

Første sæson byder LederForum på 6 leder-sessions med møder af ca. 3 timers varighed (morgen/aften), og afvikles primært i
lokale værtsvirksomheder, som dermed får lejlighed til at præsentere egen virksomhed. Hvert møde/session har et fagligt tema
som omdrejningspunkt, med plads til erfaringsudveksling med andre ledere. 

2 af de ialt 6 møder afsluttes med evaluering over en god middag, socialt samvær og måske lidt underholdning. På sigt kan du præge nye 
tiltag, indhold, temaer og aktiviteter i LederForum. I takt med forløbet kan indhold og metoder tilpasses efter de behov som instruktører 
og coaches afdækker i samråd med deltagerne, eller et Advisory Board.

TEMAER I 2018

 KICKOFF INTRO
 Gratis intromøde 10. november 2017 kl 14:00-15:30 Sabro Kro

 DISC
 Et ledelsesredskab 25. januar 2018 Kl 07:45-11:00 Virksomhed
  
 KONFLIKTHÅNDTERING
 Test og succes 17. april 2018 Kl 07:45-11:00 Virksomhed

 PARADOKSLEDELSE
 Lær at navigere i en ny verden 12. juni 2018 Kl 15:00-19:00 Virksomhed/Restaurant

 REKRUTTERING
 og onboarding 14. august 2018 Kl 07:30-10:30  Virksomhed

 TEAMLEDELSE
 og highperformers 31. oktober 2018 Kl 07:30-10:30  Virksomhed

 RESULTATSAMTALER
 med Leaders Summit middag* 4. december 2018 Kl 15:00-19:00 Virksomhed/Restaurant

 *) 2 x efterfølgende middagsarrangement, er ikke inkl. kontingentet. 
 Nærmere beskrivelse af temaer, indhold og udbytte fremgår af ”Program 2018”

DELTAGERPRIS

For medlemmer af Favrskov Erhvervsråd er prisen for 1 års medlemskab af LederForum kr. 5.500,- plus moms. Pris for ikke-
medlemmer af Erhvervsrådet:  kr. 8.500,- plus moms. Prisen inkluderer 6 møder/sessions inklusive let forplejning* på alle møder.
Prisen inkluderer også en personlig DISC profil .  

På møder der afsluttes med valgfri middag*) og socialt samvær, er forplejning ikke inkluderet. Medlemskab er personligt, men
ved afbud, har man ret til at sende en Stand-In. Medlemskab af LederForum tegnes for 1 år ad gangen. Første gang for perioden 
1. januar til 31. december 2018.

HVAD SKAL DU GØRE, 
HVIS DU ER INTERESSERET?

Kontakt snarest Favrskov Erhvervsråd og forhør om der er ledig plads. Det gør du bedst ved at sende en mail med dine kontaktinfo til 
erhvervskonsulent Jesper Sørensen, Favrskov Erhvervsråd: jesper@favrskoverhverv.dk. Indikér hvor du står interessemæssigt:

1. Ja tak jeg vil gerne meldes ind i LederForum hvis der er plads, og ønsker at blive registreret på Pipeline listen
2. Jeg er interesseret, men vil gerne kontaktes for mere info
3. Jeg overvejer, og vil gerne uforbindende modtage invitation til Kick-Off / intro møde den 10. november.

*) OBS!  En interessetilkendegivelse er ikke ensbetydende med at du automatisk er optaget i LederForum. For at opnå størst mulig
kollektiv og individuel synergi, bestræber vi os på at opnå homogenitet i deltagernes ståsted, faglighed og ikke mindst forudsætninger
for at kunne bidrage. Først når du har modtaget en skriftlig bekræftelse, er du optaget i LederForum.

Favrskov Erhvervsråd afholder et gratis orienterende Kick-Off møde, den 10. november 2017, Kl. 14.00 - 15.30 på Sabro Kro 
Tilmelding nødvendig! Se temaer og udbytte på de næste sider...  
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 PERSONLIG LEDERUDVIKLING OG ØGET LEDELSESKRAFT

LederForum
temaer

Favrskov



DISC ADFÆRDSPROFIL - ET PERSONLIGT 
UDVIKLINGS- OG LEDELSESVÆRKTØJ

HVAD ER DINE OG ANDRES MEST
FREMTRÆDENDE ADFÆRDSTRÆK?

Som leder skaber du resultater sammen med, og gennem andre. Derfor er DISC adfærdsanalyse et stærkt ledelsesværktøj,
som hjælper dig med at spotte, udvikle og optimere andres reaktionsmønstre, motivation og drivkraft.

Indsigt i DISC adfærdsanalyse gør det lettere for dig at tilpasse og dermed optimere din måde at kommunikere på. Desuden
bliver du bedre til at finjustere din måde at udøve ledelse på - alt efter hvem du har foran dig. Det være sig medarbejdere,
teams, kunder, leverandører eller andre. Også i dit privatliv.

At kende andre menneskers adfærdsprofil og karaktértræk, gør dig i stand til at forudse hvordan de vil reagere og kommunikere
i en given situation - når de er i balance, eller når de er under pres. 

Dérforuden bliver du skarp på hvor du selv er stærk, og hvilke områder du kan optimere - privat og som leder. DISC beskriver
også hvordan andre opfatter dig, og hvad du kan gøre for at ændre folks opfattelse af dig eller dit budskab.

DIT UDBYTTE

• Du får et brugbart ledelsesværktøj, så du kan skabe optimale resultater gennem andre
• På første session får du udarbejdet din helt egen, personlige DISC analyse.
• Du lærer din egen adfærd at kende, og får vigtig viden om hvordan du virker på andre
• Med indsigt i dine medarbejderes adfærdsprofiler, kan du opnå større accept af din ledelse.
• Du vil kunne øge effekten af din ledelse, med tilpasset kommunikation alt efter persontyper.
• Du vil kunne arbejde positivt med fordele og ulemper ved indadvendt versus udadvendt adfærd
• Du opdager at DISC ikke er en personlighedstest, men en analyse der afdækker din og andres adfærd.  

PRAKTISK INFO

Instruktører Jens Nicolaj Maagaard og Bjarne Sørensen
Tidspunkt 25. januar 2018, klokken 07.45 - 11.00
Sted Virksomhedslokation følger
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KONFLIKTHÅNDTERING
OG KOMMUNIKATION

KOMMUNIKÉR TYDELIGT
OG FÅ KONFLIKTSUCCES 

Ingen af os kan undgå eller forhindre konflikter, men vi kan lære at håndtere dem og sikre den mest optimale løsning for alle
involverede parter. Vi kigger blandt andet på hvordan du kan spotte en konflikt allerede i opløbet, og hvordan du med din
kommunikationsform kan opløse hårdknuder. Du vil endvidere opdage, at konflikter faktisk også kan være positive.

Som deltager udfylder du en konflikttest, som vil vise hvad du selv er tilbøjelig til at gøre i en konfliktsituation.

Vi kommer rundt om emner som: Hvordan skabes konflikter og hvordan forholder vi os til dem? Hvordan sikres en brugbar
løsning for parterne? Får du sagt dét, der irriterer dig allermest på jobbet? Ved dine medarbejdere, hvor de har dig, og er du
klar over hvor du har dem? Kalder I tingene ved deres rette navn, eller snakkes der udenom? Kender du dét, at alle siger:
”Det her er en virksomhed, ikke en børnehave” - men pudsigt nok er det præcis dét du oplever? 

DIT UDBYTTE

• Lær at håndtere en konflikt i rette tid, og på den rette måde.
• Du lærer at bruge ”Konflikttrappen”, og du vil fremover kunne kende forskel på indre og ydre konflikter.
• Du bliver mere bevidst om dit eget ansvar i en konflikt, og du forstår hvordan andre oplever dig i sådanne situationer
• Du får brugbare redskaber til at kommunikere det nødvendige - respektfuldt men også så tydeligt at ingen kan misforstå dig.

PRAKTISK INFO

Instruktører Henrik Michelsen og Bjarne Sørensen
Tidspunkt 17. april 2018, klokken 07.45 - 11.00
Sted Virksomhedslokation følger
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PARADOKSLEDELSE 
EFTERFULGT AF MIDWAY SUMMIT MED MIDDAG* OG SOCIALT SAMVÆR

LÆR ALTERNATIVE
LEDELSESMÆSSIGE GREB 

Du kender sandsynligvis frustrationen ved at træffe beslutninger i en kompleks hverdag, med paradokser og modsatrettede
krav fra mange interessenter? I paradoksledelse fokuserer vi på at acceptere paradokser som et vilkår, og at undgå den typiske 
løsning med at opstille regler, rammer og procedurer.

Som moderne leder skal du kunne balancere i en verden af dilemmaer og vanskelige valg. Du skal både skabe fornyelse og bevare 
stabilitet. Dyrke relationer og skabe resultater. Have evnen til at skære igennem og effektivisere - men samtidig være rummelig, 
imødekommende og give plads til kreativitet.

En af løsningsmetoderne er at begrunde din ledelse. Ikke som en undskyldning overfor medarbejderne, men som en motiverende 
forklaring på de områder, ledelsen fokuserer på - og de beslutninger du træffer.

UDBYTTE

• På dette møde får du en model, der beskriver paradokserne, og hvordan du skaber forståelse for din ledelsespraksis. 
• Sparring til at relatere dine problemstillinger op imod modellen, så du opnår alternative ledelsesmæssige greb.
• Du får inspiration til at lykkes med de forandringer, der er nødvendige i din organisation
• Desuden drøftes hvilket organisatorisk fokus, der hjælper et forandringsprojekt til succes.

PRAKTISK INFO

Instruktører Bjarne Sørensen og Jens Nicolaj Maagaard
Tidspunkt 12. juni 2018, klokken 15.00 - 19.00 
Sted Virksomhedslokation følger
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REKRUTTERING
OG ONBOARDING

NYTTIGE TIPS BASERET
PÅ ÅRELANG ERFARING

Vi deler ud af vores mange års erfaring fra HR-branchen, med nyttige tips til effektive screeningsamtaler. Rekruttering kræver
struktur, grundig forberedelse og fokus på en række nøglepunkter - både før, under og efter en rekruttering.

Vi kigger på relevante medier og platforme, hvor du kan søge kommende kandidater. Og du få indsigt i værktøjer og metoder til
at prioritere ansøgninger og CV’er, så du skaber overblik og transparens for din beslutning.

Dérforuden er onboarding en god investering og sund fornuft: Jo bedre du og organisationen formår at bringe en ny medarbejder
i sync med procedurer, kultur, opgaver og mål, desto hurtigere performer medarbejderen på alle parametre - til gavn for virksom-
heden. Vi viser hvad onboarding handler om, og hvad et effektivt styret forløb betyder for alle parter.

UDBYTTE

• På denne session får du et indblik i de vigtigste elementer for at rekruttere med succes.
• Du kan hurtigere skabe overblik over kompetencebehov, og identificere kommende medarbejderes kerneopgaver
• Dét medfører at du vil kunne kortlægge KPI´er: Key Performance Indikators - der omhandler ”Resultater” 
• Samt at kortlægge KBI´er: Key Behavior Indikators - der omhandler ”positiv adfærd”. 
• Du får tips til at indføre bevidst onboarding med: Samtaleskemaer, kravprofiler, og referenceskema 

PRAKTISK INFO

Instruktører Henrik Michelsen og Bjarne Sørensen
Tidspunkt 14. august 2018, klokken 07.30 - 10.30 
Sted Virksomhedslokation følger
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LEDELSE 
AF TEAMS

AT LEDE ANDRE 
ER EN UDFORDRING

Teamledelse handler om hvordan du kan sikre at en gruppe mennesker arbejder sammen som ét team. Og ydermere at dine 
teams når opstillede mål, løser opgaver effektivt, gennemfører projekter til aftalt tid og budget - og kort sagt: Leverer resultater. 

På denne mødedag giver vi dig  indsigt i hvad der kræves for at lede, motivere og aktivere et teams samlede ressourcer. Du
stifter bekendtskab med flere teoretiske modeller og metoder til at sammensætte nye teams, eller videreudvikle og optimere
et eksisterende team. 

Desuden giver vi vores tips til at undgå de klassiske faldgruber indenfor teamledelse, og du får en forståelse for begreber såsom: 
Gruppedynamik, kompetenceniveauer, modenhed, medlemsbidrag, ansvar med mere. 

UDBYTTE

• Afdækning af dine egne præferencer som teamleder
• Velkendte modeller, som du kan benytte til at vurdere, udvikle og forbedre dine teams
• Konkrete arbejdsredskaber til at identificere et teams modenhed, ressourcer og potentiale. 
• Tuckman’s model om et teams 4 stadier, og hvornår du med fordel kan eller skal ”blande dig” i teamets proces.
• Teamtrekanten hjælper med at definere formål og mål - og sender dermed en opgave bedst muligt fra start
• 5xR modellen (Retning, Roller, Rammer, Regler, Relationer) tydeliggør hvad hvert team medlem skal bidrage med til gruppen, 

og afdækker hurtigt hvor der skal sættes ind, hvis et team ikke fungerer optimalt

PRAKTISK INFO

Instruktører Bjarne Sørensen og Jens Nicolaj Maagaard
Tidspunkt 31. oktober 2018, klokken 07.30 - 10.30 
Sted Lokation følger
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MUS OG RESULTATSAMTALER
EFTERFULGT AF LEADER´S SUMMIT MIDDAG*

VED DINE MEDARBEJDERE
HVORNÅR DE ER EN SUCCES?

 

Som leder kan du lære at afholde medarbejdersamtaler (MUS) på en måde, der giver overblik, arbejdsro og mere arbejdsglæde.
Dermed skaber du win-win for begge parter, som i sidste ende medfører bedre præstationer og konkrete forretningsresultater 

Du får procesindblik: 1) Samtalen bør naturligvis dreje sig om medarbejderens ønsker, som i afstemmer på stedet 2) Dernæst sikrer du, 
at enhver indgået aftale følges helt til dørs. 3) På samtalen opsætter du klokkeklare resultatmål, og sørger for at medarbejderen
er præcist klar over, hvornår han/hun er en succes 4) Dine resultatmål bør hænge direkte sammen med virksomhedens strategiske 
målsætning iøvrigt.

Du skal også vide, at vores samtalemodel gør det lettere for dig at afvikle medarbejdersamtaler. Du får fx opskriften på et positivt
mix af ris og ros, anerkendelse og opmærksomhed, mens du samtidig får fortalt medarbejderen ”hvor skoen trykker”. Tillader tiden 
det, fremviser vi også gerne ”eMUS.biz” som er et online værktøj der giver overblik i mus-processer, møder, aftaler, dokumenter, og 
struktureret hjælp til god samtaleteknik. Iøvrigt kan virksomhedens strategiske mål lægges ind og måles op mod aftaler og resultatmål.

SÆSONAFSLUTNING & NETWORKING 
 

Den faglige del afsluttes med en samlet evaluering af sæsonens udviklingsforløb, hvor vi tager stilling til, om der er basis for en
ny sæson i LederForum. Dérefter ”rykker vi rundt” og får lidt vådt og tørt til ganen. Her er der tid til at netværke på tværs, tale om 
hvad der rører sig, og drøfte dét der irriterer eller glæder dig. Her kommer netværket igen til sin ret, og en indlægsholder vil give os en 
oplevelse, der kan bruges såvel erhvervsmæssigt som privat. *) 2 x eftflg. middagsarrangement er ikke inkl. i kontingentet.

UDBYTTE

• Du opnår forståelse for hvad der er svært for dig i forbindelse med at afholde samtaler 
• Du får indsigt i et samtaleskema, som kan gøre MUS samtalerne lettere - og skabe større effekt
• Du vil bedre kunne afstemme krav og forventninger, og derigennem sikre overblik og arbejdsro - for alle parter.
• Du snuser til eMUS.biz - et onlineværktøj, der kan lette og strukturere jeres MUS processer.
• Du kan opnå dén effekt, at dine medarbejderne får endnu større respekt for dig som leder.

PRAKTISK INFO

Instruktører Henrik Michelsen, Bjarne Sørensen og Jens Nicolaj Maagaard
wTidspunkt 4. december 2018, klokken 15.00 - 19.00 
Sted Lokation følger
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HENRIK MICHELSEN 

Direktør og Chefinstruktør, MBA Strategy & Leadership MBA Psychology. 
Henrik evner at skabe positiv forandring for virksomheder, ledere og teams samt medarbejdere. Som anerkendt 
underviser og coach agerer han på strategisk, taktisk og operationelt niveau. Efter et par minutter i selskab med 
Henrik, mærker du den smittende energi, professionelle entusiasme og omfattende fagviden om HR og ledelse. 
Henrik har erfaring som HR direktør og personalechef for flere store koncerner, herhjemme og i udlandet. Henrik 
er certificeret i DISC personprofilering, og har gennemført en MBA i Psykologi, samt en MBA i ledelse og strategi.

BJARNE SØRENSEN

Ledelsescoach
Bjarne har 25 års erfaring som succesfuld topleder i detailbranchen. Foruden sit talent for at spotte og udvikle
talenter, har han opnået markante økonomiske, strategiske og projektmæssige resultater. Bjarne har her påvist
at man (kun) kan skabe resultater igennem motiverede medarbejdere og engagerede teams, som præsterer
maksimalt. I et samarbejde med Bjarne oplever du hans særlige kombination af at respektere alle mennesker
og fokusere på personlige værdier, samtidig med kommercielt målfokus og strategisk indsigt. Bjarne færdiggør 
netop nu en diplomuddannelse i ledelse, med speciale i HR.

JENS NICOLAJ MAAGAARD

Ledelsescoach
Jens har en lederkarriere fra Forsvaret, og har de seneste 10 år beskæftiget sig med lederuddannelse, national
og international kommunikation og projektstyring. Han er uddannet på Oxford Leadership Academy, og har 
desuden en MBA i Ledelse. Jens har også en række certificeringer, heriblandt JTI. Jens er nærværende, nysgerrig 
og ikke mindst resultatfokuseret. Han ynder at kombinere ledelsesteorierne med sin militærbaggrund, og således 
skære enhver (erhvervs)udfordring knivskarpt ind til benet - og eksekvere den med stor præcision og effekt.

JESPER O.H. SØRENSEN

Virksomhedskonsulent, Favrskov Erhvervsråd 
Jesper er Erhvervsrådets koordinator og moderator i LederForum. Efter 20 år med egen virksomhed i møbel-
branchen, solgte han sin virksomhed i 2010, og har siden da fungeret som virksomhedskonsulent i Business Hors-
ens og Favrskov Erhvervsråd. Her stiller han sin viden og erfaring til rådighed, primært for etablerede medlems-
virksomheder, når det gælder strategi, forretningsudvikling, ledelse, salg, drift og eksport.Jesper er desuden 
tovholder for Erhvervsrådets netværk “ByggeriGruppen” og “Bestyrelsesnetværket”

FAVRSKOV ERHVERVSRÅD

Favrskov Erhvervsråd er en privat, selvstændig interesse- og medlemsorganisation for ca. 300 virksomheder 
i Favrskov. Erhvervsrådet vejleder virksomheder med at skabe vækst, og kan formidle viden og værdifulde
kontakter til et bredt fagligt spektrum af specialister, organisationer og erhvervsaktører. Som medlem har
du direkte adgang til vores konsulenter for sparring og vejledning om problemstillinger eller potentialer i din
virksomhed - eksempelvis drift, strategi, udvikling, ledelse og eksport. Som medlem kan du netværke og deltage 
på Erhvervsrådets mange åbne møder og medlemsarrangementer. Endelig giver medlemskab adgang til 
optagelse i Erhvervsrådets forskellige netværk og faglige fora.
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