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LEDELSESDISCIPLINER I UDDANNELSEN: 

Dit High 
Performance 

lederskab

Din udvikling
af High 

Performance 
Teams

Forebyggelse
og håndtering 
af konflikter

Rekruttering,
udvikling og 

coaching af High 
Performance 

medarbejdere

Kropssprog og
kommunikation



DU FÅR EN ENESTÅENDE LEDERUDDANNELSE 
 • Hvor du bliver mere bevidst om dig selv og din foretrukne kommunika tionsform

 • Hvor du bliver mere bevidst om, hvordan du tilpasser og skaber et bedre samarbej-
de med medarbejdere og kollegaer

 • Hvor du som leder bliver klædt på til at bedrive ledelse af High Performance Teams

 • Hvor du får en personlig ledelsesudviklings-samtale, som tager udgangspunkt i din 
besvarelse af personlighedstesten 15FQ+

 • Hvor du ved afslutning bl.a. modtager en faciliteringspakke så du kan gå hjem og 
eksekvere med det samme.

 Skab bedre resultater

Vi har skabt en lederuddannelse til dig, der som leder ønsker at skabe resultater. 
Uddannelsen har et stort fokus på, hvordan du i endnu højere grad lykkes som 
leder – og hvordan du løfter et allerede godt resultat til next level. 

Udannelsen vil være et mix af teori og praksis med fokus på udvikling af dit per-
sonlige lederskab. 

Med i uddannelsen følger en certificering i DISC og et kursus i “The Five Behaviors 
of a Cohesive Team™”. 

Tilmeld dig allerede nu.

Prisen er kun 39.900 DKK* ex. moms og inklusiv morgenmad, frokost og kaffe.

*Indeholder ikke logi



Uddannelsens moduler

Ledelse
i praksis

Dit High 
Performance 
lederskab

High 
Performance 
Team

Modul 1: 
Modulet handler om at skabe en 
fælles forståelse for ledelse. 

Dagen indeholder blandt andet 
en spændende konkurrence, 
hvor du får testet dine evner som 
leder.

Desuden kommer vi til at arbejde 
mere i dybden med forventninger, 
målsætning samt udviklingspla-
nen for de næste moduler. 

Vi gennemgår også forberedelses-
planerne for hvert modul. 

Modul 2: 
Modulet handler om dit person-
lige lederskab. Vi tager udgangs-
punkt i Everything DISC® Manage-
ment og arbejder i dybden med 
værktøjet, så du som leder bliver 
endnu bedre til at kommuni-
kere, at bruge kropssprog og 
stemmeføring. Du vil få indsigt i 
dit lederskab og i DISC modellens 
facetter. 

Vi kommer til at arbejde med 
hvordan du kan lede, uddelegere, 
motivere og udvikle forskellige 
medarbejdertyper. 

Desuden vil du få tilført kompe-
tencer til at arbejde med DISC 
som et udviklingsværktøj.

Modul 3: 
Modulet handler om, hvordan du 
bygger et High Performance Team 
og hvilke faktorer der skal være på 
plads. Vi vil arbejde med hvordan 
du som leder understøtter ud-
viklingen af et High Performance 
Team. 

Vi kommer til at arbejde med dine 
styrker og opmærksomhedspunk-
ter i forhold til at lede og udvikle 
teams.

Du kommer til at arbejde med 
analyse og udvikling af dit eget 
team. 

Modulet er centreret om Patrick 
Lencionis “The Five Behaviors of 
a Cohesive TeamTM” tankegang. 
Du vil efter modulet få adgang til 
måleværktøj og materialer knyttet 
til modellen. 

UDDANNELSENS MODULER:

Varighed: 1 dag Varighed: 2 dage Varighed: 2 dage



Uddannelsens moduler

High 
Performance 
Team

Udvikling og 
rekruttering af 
High Performance 
medarbejdere 

Eksamen og 
præsentation 
af opgave

Modul 4: 
Modulet handler om udvikling af 
medarbejdere. Vi kommer til at 
arbejde med og træne i business 
coaching tilpasset den enkelte 
medarbejder med fokus på den 
læring du har fået i de første 
moduler.

Vi kommer blandt andet til at 
arbejde med følelsesmæssig 
intelligens. Vi går også i dybden 
med konflikt på arbejdspladsen 
blandt ledere & medarbejdere og 
medarbejdere imellem.

Desuden vil vi se på hvordan du i 
fremtiden bliver endnu skarpere 
til at rekruttere de rigtige medar-
bejdere og hvordan du bliver en 
bedre medspiller til HR.

Modul 5: 
Det afsluttende modul med tilhø-
rende eksamen og certificering. 

Du vil her skulle fremlægge en 
opgave baseret på en ledelses-
mæssig problemstilling.  

Selve casen vil være en udviklings-
case baseret på din læring og dit 
eget team eller et team du har 
valgt at fokusere på.

Vi fejrer afslutningen.

Varighed: 2 dage Varighed: 1 dag

Imellem 
kursusdagene:
• Netværksgrupper
• 1 til 1 coaching



Før vi mødes på modul 1

              ALT DETTE ER MED I PRISEN: 

 • 1 til 1 samtale med underviser via skype forud for Modul 1

 • Fremsendelse af profiler og test: 
 • Everything DISC® Management Profil
 • 15FQ+ dybdegående Profil
 • The Five BehaviorsTM Personal Development Profil (engelsk)

 • DISC Certificering & The Five BehaviorsTM - Get Started kursus: 
 • Oprettelse af brugerkonto til udsendelse af profiler

 • Opfølgningssamtale tre måneder efter endt kursus

 • Bogen ”De Fem Dysfunktioner i et Team”, af Patrick Lencioni

 • Inspirations- og faciliteringsmaterialer: 
 • DISCtilbagemelding
 • DISCmatrix
 • DISCdialog
 • DISCtrust
 • Plakat



Efter endt uddannelse

Efter endt uddannelse... 

...vil du være en 
stærkere performer

...ved du hvad der skal 
til for, at skabe et High 

Performance Team

...vil du stå med flere 
stærke værktøjer og 

beviser

...vil du være 
en stærkere 

kommunikator

...vil du være bedre til at 
forstå og håndtere andres 

reaktionsmønstre

...har du fået dybde gå-
ende tilbagemeldinger 
som kan gøre dig til en 
endnu dygtigere leder

...vil du være bedre til at 
forstå dig selv og dine 

udviklings områder

...vil du være bedre til 
at aflæse dine medar-
bejdere og kollegaer

...vil du være mere skarp og 
klar til at håndtere fremtidi-
ge udfordringer som leder 

og som menneske

FØLG OS PÅ LINKEDIN: 
Vi tror på at netværk er med til at skabe flere muligheder for dig, mig og dem 
omkring os.

Connect med os på LinkedIn og følg med i tilbud om nye kurser & produkter,  
morgenseancer med inspirerende foredrag og meget andet.



DISCnordic
Oldenburg Alle 7, st., 2630 Taastrup

3131 1616 • kontakt@discnordic.dk • www.discnordic.dk


