
 

 

Forfremmet til inkompetence!? -  Hvordan bliver du klædt godt på som ny leder  

Ofte bliver nye ledere udnævnt uden forudgående træning eller oplæring i ledelsesrollen. Ofte er udnævnelsen 
baseret på de gode resultater, du har skabt i rollen som medarbejder, og din leder vil sandsynligvis have en 
række uudtalte forventninger til din nye rolle. Typisk har du fået ansvaret for en afdeling/team og skal nu 
træffe egne beslutninger. Du skal også agere i et minefelt af processer, hvor du vurderes på baggrund af de 
resultater du skaber. Forstå den nye kontekst og kom godt fra start. Kurset kommer hele rundt om lederrollen 
og du kommer til at arbejde med både klassiske og nyere ledelsesmodeller. 

Dit udbytte 

Efter kurset har du fået: 

• Indsigt i hvordan din rolle ændrer sig fra kollega til chef:  
 

o hvad indebærer den nye rolle – hvad skal du stoppe med og begynde på? 
o hvilke friheder og restriktioner medfører den nye rolle? 
o hvordan skaber du resultater gennem andre? 
o hvordan styrer du din kommunikation og skaber følgeskab i dit team? 

 

• Derudover får du værktøjer til at styre og motivere dig selv og dit team   
 
Gennemførelse af kurset 

Kurset er planlagt som en vekselvirkning mellem teori og øvelser med vægt på at få lejlighed til at praktisere 
værktøjer. Omdrejningspunktet vil i videst mulig omfang være din egen dagligdag. 

Der arbejdes bl.a. med følgende emner: 

• Selvindsigt i forbindelse med en personlighedstest (Karrieremodellen)*  

• Fortrolighed og kommunikation til teamet, lederkolleger og chef 

• Situationsbestemt Ledelse   

• Teamudvikling, teamets udviklingsfaser samt tillid i teamet  

• Målsætning og styring af retning   
 

 
Målgruppe for kurset 



Kurset henvender sig primært til nyudnævnte ledere og teamledere eller ledere med lidt ledelseserfaring  

Kursusform 

3 dages intensivt kursus  

Kurset undervises af:   
 
Mette Babitzkow Boje, erhvervspsykolog – læs mere om Mette her: 
http://www.baadskorn.dk/mette-babitzkow-boje/ 
 
Bjarne Bakkegaard, Major og ledelseskonsulent i forsvaret – læs mere om Bjarne her: 
http://www.baadskorn.dk/mette-babitzkow-boje/ 
 
 
Få tilsendt alle informationer om kurset, herunder kursus sted, udbyder mm. på email: info@baadskorn.dk  
 
*Karrieremodellen™ kortlægger din karriere-retning og -motiver.  Dette giver en øget forståelse for din 
personlige ledelsesstil og motivation, samt bedre indsigt i dine medarbejderes motiver, og dermed bedre 
mulighed for at tilrettelægge arbejdet og øge trivslen i dit team. 
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