
The Five Behaviors of a Cohesive Team™ - Get Started
The Five Behaviors of a Cohesive Team™ er et enestående teamværktøj, sat i verden for at anspore ledere og teams 
i processen om at blive velfungerende og ”high performing”. 
The Five Behaviors of a Cohesive Team er et nuanceret og effektivt teamværktøj til den erfarne facilitator. 
Værktøjet er baseret på den amerikanske bestseller af Patrick Lencioni “The Five Dysfunctions of a Team”.

The Five Behaviors of a Cohesive Team - Get
Started kurset er IKKE et en faciliterings-
uddannelse, det er et kursus i at håndtere 
profilværktøjet og undervisningsmaterialerne 
og øvelserne som understøtter disse. 
Vi bygger oven på din erfaring og leverer 
værktøjet, som flytter din facilitering til helt nye 
højder.

Du skal deltage på The Five Behaviors of a 
Cohesive Team - Get Started kurset, hvis du 
ønsker at få mulighed for at arbejde med 
teams på højere niveau og få adgang til et 
værktøj som understøtter det.  

Hvad

Hvorfor

At blive bekendt med profilværktøjerne som knytter 
sig til The Five Behaviors of a Cohesive Team 
konceptet .
At blive i stand til selv at skræddersy koncepter 
med øvelser og indhold for fremtidige team-
workshops, som bedst muligt understøtter teamets 
udviklingsmål.

At blive skarp på at analysere målingsresultatet og 
lave relevante nedslag.
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• Kurset er primært tiltænkt erfarne facilitatorer og 
konsulenter, som arbejder med team dynamikker 
og udvikling på højere niveau (ledere)

• Det er en fordel at man er DISC-certificeret men 
det er ikke et krav.

Før

Under

Efter

Du vil ca.14 dage før kursusstart 
modtage en pakke indeholdende 
bogen ”De Fem Dysfunktioner i et 
team”, samt 4 demo-rapporter. 
Du bedes have læst bogen samt  
skimtet profilerne inden 
kursusstart

Gennemgang af de processer der 
ligger rundt om eksekvering af en 
workshop (Før-Under-Efter).

Indsigt I hvilke øvelser der kan 
sættes i spil på de forskellige 
niveauer.

Best practices og faldgruber. 

Inspiration til opfølgnings-
workshops og hvordan man 
bevarer momentum - også efter 
endt workshop.

Du får adgang til at anvende 
profilværktøjet i dit arbejde med 
teams 

Du får udleveret en USB-nøgle med 
masser af undervisningsmaterialer 
med bl.a. øvelser og PowerPoints, 
således du nemt og effektivt kan 
skræddersy dine egne forløb 
efterfølgende.

Mulighed for løbende at få gratis 
sparring og support ifm. med dine 
kommende facilliteringer.

Holdstart:  Se hjemmeside: discnordic.dk
Kursuskalender

Tilmelding: kontakt@discnordic.dk

Pris: 1 dags kursus 7.500 kr. eksl. moms.
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