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FÅ STYR PÅ DIT LIV – OG LÆG EN PLAN  

På workshoppen arbejder vi med at få kortlagt – alle dine drømme – og fokusere på dine 
vigtigste prioriteringer. 

UDBYTTE 

• Du vil have fundet frem til dine styrker  
• Du vil have nået indsigt i – hvad du brænder for 
• Du vil have noteret dig dine prioriteringer 
• Du vil gå fra workshoppen med en plan  

FORM 

Arbejdsformen på kurset er en dynamisk vekselvirkning mellem korte teorioplæg, samtale, 
øvelser, kommunikationstræning samt arbejde i grupper og individuelt. Kurset bygger i høj 
grad på deltagernes aktive medvirken.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du vil finde ud af – hvad du i den kommende tid skal fokusere på – og hvilke 
drømme, som du har. Alle med en drøm, som de ønsker kortlagt – er velkomne.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer. 
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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BOOST DIN KARRIERE – KEND DIN MARKEDSVÆRDI  

På workshoppen folder vi karrierens dna ud. Vi kigger på dine styrker, dine kompetencer og 
dine potentialer. Og vi spørger, hvor på arbejdsmarkedet kan du skabe resultater. 
 
Du får viden om: 

• Hvilke karriereveje der findes, så du kan booste din karriere 
• Hvordan du afklarer din markedsværdi 
• Hvordan du analyserer arbejdsmarkedet  

Vi ser nærmere på hvordan du mest effektivt analysere dit arbejdsmarked, din branche eller 
dit næste job, så du tager ansvar for at matche dig selv mod relevante job og opgaver, i og 
uden for din organisation.  

Vi tuner ind på din karriereretning. Er det lederambitionerne, der rykker i dig, drømmer du 
om at specialisere dig inden for et bestemt felt, er det arbejdet med projekter og 
udviklingsopgaver der trækker, eller måske noget helt andet. Kom og deltag i denne 
workshop, så får du svar på, hvilke retninger og muligheder din karriere har.  

UDBYTTE 

• Være forberedt når den næste jobmulighed dukker op 
• Stå stærkere, når de spændende opgaver skal fordeles 
• Forberede dig til din næste medarbejderudviklingssamtale 
• Være skarp til at finde din næste jobåbning 
• Overbevise din chef om efteruddannelse 
• Bevidst træde næste relevante skridt i din karriere  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FORM 

Arbejdsformen på kurset er en dynamisk vekselvirkning mellem korte teorioplæg, samtale, 
øvelser, kommunikationstræning samt arbejde i grupper og individuelt. Kurset bygger i høj 
grad på deltagernes aktive medvirken.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer. 
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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PERSONLIG POWER - KROPSSPROG OG 
GENNEMSLAGSKRAFT  

Du er fagligt velfunderet og navigerer i en travl hverdag, hvor budskaber skal leveres hurtigt, 
præcist, overbevisende og indlevende. En vigtig del af din resultatskabelse ligger i 
formidlingen. Find vejen til en mere sikker og effektiv kommunikation. At kommunikere klart 
og præcist er helt afgørende for din succes som advokat og jurist. Kunsten at overbevise er 
både en værdsat og en forventet kompetence i mange sammenhænge.  

UDBYTTE 

På dette forløb arbejder du praktisk med, hvordan du bruger dig selv bedst i en 
formidlerrolle, uanset hvilket stof du skal formidle. Vi finder det unikke frem i din formidling, 
tager udgangspunkt i dine personlige styrker og løfter dig videre herfra.  

Kurset giver dig: 
• større forståelse af, hvordan du kommunikerer effektivt, uanset om forsamlingen er 

lille eller stor 
• større personligt og autentisk udtryk 
• evnen til at gøre forsamlinger trygge, så dine budskaber bliver husket, forstået og 

gør indtryk 
• værktøjer til at få bugt med evt. nervøsitet eller præstationsangst, så du kan bevare 

din ro, dit 
• overblik og din gennemslagskraft – også i pressede situationer
• trænge igennem, når det juridiske argument preller af på modtageren 
• vende svagheden i et juridisk argument til en styrke 
• øge din troværdighed ved retorisk strategi.  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Du får viden om og træning i totalkommunikation. Du træner, hvordan du kan bruge din 
stemme og din krop til at formidle dit budskab. Du opøver din evne til at tage kontakt til dine 
tilhørere og fastholde deres opmærksomhed. Endvidere får du finpudset dit personlige 
udtryk. Det giver dig det bedste afsæt for at bruge din krop og din stemme som 
instrumenter, når du kommunikerer, og samtidig sikre, at dine budskaber bliver set, hørt og 
husket. Efter kurset har du konkrete værktøjer til større gennemslagskraft og autenticitet, så 
du med større overbevisning og effekt tager ordet i forskellige forsamlinger.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du ofte står i situationer, hvor du skal formidle viden til flere deltagere – interne 
som eksterne. Du ønsker at blive mere afslappet og tydelig i din kommunikation. Du kan 
være leder, underviser, advokat, journalist, konsulent eller projektansvarlig. Deltag, hvis du 
ønsker at lære, hvordan du anvender det fulde potentiale af din krop og din stemme til at 
underbygge dine budskaber.  

INDHOLD 

Når du skal præsentere dine budskaber, skal du stimulere en interesse og vække en 
opmærksomhed hos dine lyttere. Det gør du ved at være nærværende. Det kræver 
kendskab til både teori og ikke mindst praktisk træning. 
 

Vi arbejder med temaerne: 
• Teori om kommunikation og sammenhængen mellem det talte ord, krop og 

stemme (verbal og nonverbal kommunikation) 
• Det personlige udtryk hos hver enkelt deltager, som gør det endnu lettere at 

aflevere ’et effektfuldt personligt visitkort’, der kan huskes og gør indtryk 
• Effektive kommunikationsværktøjer, der styrker en- og tovejskommunikation og gør 

det muligt at nå forskellige målgrupper 
• Teknikker, der stimulerer interesse, opmærksomhed og hukommelse hos dem, der 

lytter  

!

Successkapital



• Teknikker til at overvinde tankeblokeringer, vende nervøsitet og bevare roen i 
pressede situationer. 

• en metode til at fastholde tilhørernes opmærksomhed 
• troværdighed i din mundtlige kommunikation 
• et levende dynamisk sprog og en rolig krop, der underbygger din faglighed 
• evnen til at indtage et rum  

I tæt samspil med underviseren styrker du din bevidsthed om kropssprog, stemmeføring, 
ordvalg og mental tilstand, så det, du siger, har effekt og bliver husket.  

FORM 

Undervisningen består af teori, praktiske øvelser og personlig feedback til alle deltagere. 
Underviserne har mange års erfaring i at se personlige styrker. De er direkte i deres 
feedback og tager ansvaret for at skabe et trygt og positivt rum, hvor læring og udvikling er 
muligt i accelereret form.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer. 
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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LEDELSESKURSER  
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LYST TIL LEDELSE  

Hvad går ledelse ud på? Hvilke krav og forventninger er der til en leder? Det er blot nogle af 
de mange spørgsmål, du kan stille dig selv, hvis du går og drømmer om at blive leder. Vi 
giver dig mulighed for at få svar på alle dine spørgsmål.  

UDBYTTE 

På kurset får du: 

• Vejledning og inspiration til din afklaring af, om du skal satse på et lederjob eller ej 
• Værktøjer til personlige prioriteringer i forholdet mellem din karriere og dit privatliv. 

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du overvejer ledelse som dit næste karriereskridt og har brug for personlig 
afklaring.  

INDHOLD 

Kurset stiller skarpt på lederrollen og dig som person. Kurset er ikke teoretisk, men 
fokuserer på ledelse i hverdagen.  

På kurset arbejder vi med:  

• Den gode leder – krav og forventninger  
Lederskab i praksis – dilemmaer og faldgruber 

• Lederskab som udfordring og personlig udvikling 
• Lederens overlevelsesstrategier 
• Dine personlige prioriteringer 
• Magt og selvværd 
• Betydningen af et velfungerende netværk.  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FORM 

Gennem cases, oplæg, øvelser og diskussioner forholder du dig til udfordringer i lederens 
dagligdag og forskellige måder at udføre ledelse på.  

Kurset består af et modul på to dage og et modul på en enkelt dag. Mellem modulerne er 
der en mindre hjemmeopgave.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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DIT PERSONLIGE LEDERSKAB  

Dit lederskab udspringer af dig selv og vokser frem med gode kommunikative kompetencer 
og en tydelig personlig og professionel ledelsesstil. På det første grundmodul får du en 
grundig indføring i forskellige ledelsesteorier, som bliver din platform til at udvikle en 
stærkere ledelsesidentitet og bedre kommunikation. Deltag, hvis du vil udvikle dit personlige 
lederskab og ønsker et solidt teoretisk fundament koblet til praksis gennem refleksion og 
træning.  

Udbytte 

På grundmodulet styrker du din forståelse for kommunikation og sammenhænge mellem 
værdier, ledelsesetik og professionelt lederskab, og du får: 

• Viden om teorier og metoder, der skærper din forståelse af og refleksion over 
kommunikation i forhold til din egen ledelsespraksis 

• Viden om teorier og elementer i udviklingen af det professionelle lederskab 
• Færdigheder til at gennemføre analyser og udvikle løsninger af ledelsesmæssige  

problemstillinger med videnskabsteoretiske perspektiver som rammesætning 
• Kommunikative færdigheder og kompetencer 
• Kompetencer til at identificere og vurdere behov for udvikling af din kommunikation 

i forhold til dine ledelsesmæssige udfordringer 
• Kompetencer til at udvikle egne refleksive ledelsespraksis i forhold til 

organisationens behov.  

Efter grundmodulet kan du videreudvikle dit professionelle lederskab gennem din større 
viden og indsigt i kommunikative kompetencer og forskellige ledelsesidentiteter og 
ledelsesetikker. Du handler mere reflekteret og bevidst på dine egne ledelsesmæssige 
udfordringer.  

!

Successkapital



 MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du vil udvikle dit personlige lederskab og ønsker at få et solidt teoretisk 
fundament koblet til praksis gennem refleksion og træning. Du kan være mellemleder, 
kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.  

INDHOLD OG FORM 

Du vil gennem en vekslen mellem teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og 
projektarbejde få mulighed for at arbejde med følgende temaer:  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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LEDELSE OG STYRING I POLITISK STYREDE 
ORGANISATIONER  

Som leder – kommende eller nuværende – i politisk styrede organisationer skal du kunne 
begå dig i farvandet mellem politik, strategi, ledelse og styring, økonomi og borgere. 
Håndtering af ledelse i krydspresset mellem mange interessenter, politik og drift er både 
spændende og udfordrende. Du får et mere helhedsorienteret perspektiv med indsigt i de 
forskellige styringsparadigmer i den offentlige sektor, når teorierne bliver koblet til din egen 
ledelsespraksis.  

UDBYTTE 

Du lærer at forstå og håndtere ledelses- og styringsopgaven i politisk styrede organisationer. 
Kurset giver dig: 

• Viden om forskellige teorier, begreber og metoder inden for ledelse og styring i 
politisk styrede organisationer 

• Kompetencer til at koble din egen praksis til de begreber og metoder, der knytter 
sig til ledelse og styring i politiske styrede organisationer 

• Færdigheder, som du vil kunne anvende til at analysere ledelses- og 
styringsmæssige problemstillinger.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du vil styrke dine kompetencer til at udøve ledelse og styring i politisk styrede 
organisationer. Du er fx mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller 
konsulent.  

!

Successkapital



INDHOLD OG FORM 

Du vil gennem et mix af teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og projektarbejde 
arbejde med: 

• Den offentlige sektor i velfærdssamfundet, privatisering og markedsgørelse 
• Velfærd, kvalitet og bæredygtighed som omdrejningspunkter for ledelse og styring 
• Et helhedsorienteret perspektiv mellem politik, strategi, drift og borger 
• Ledelse og styring mellem dokumentationskrav, profession og etik.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer. 
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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FORANDRINGSLEDELSE  

Forandring er et grundvilkår for alle. Udfordringen er at lede medarbejdere og organisation 
gennem forandrings- og udviklingsprocesser. Ofte sker det på tværs af fag, afdelinger og 
brancher for at opnå de ønskede resultater. Du kan skabe bedre forandringer med god 
forandringsledelse. Som leder skal du håndtere problematikker og dilemmaer. Du skal 
formidle de ledelsesmæssige problemstillinger til medledere, medarbejdere og andre 
interessenter. Og du skal begrunde, udvælge og gennemføre relevante løsningsmodeller/-
teorier.  

UDBYTTE 

Modulet bygger videre på dit lederskab, og du lærer at agere reflekteret i relation til 
medarbejdere, kolleger, ledere og andre samarbejdsparter i forandringsprocesser. 

Konkret får du: 
• Viden om teorier om forandrings- og udviklingsprocesser med udgangspunkt i 

forskellige paradigmer 
• Kompetencer til selvstændigt at indgå i faglige, tværfaglige og tværgående 

samarbejder om gennemførelse af forandringsprocesser 
• Færdigheder t i l reflekteret at kunne analysere problemsti l l inger og 

handlemuligheder samt begrunde relevant løsningsmodel og -tilgang.  

Efter modulet kan du initiere, lede og gennemføre forandringsprocesser i din egen 
organisation med henblik på udvikling og fornyelse.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du ønsker at være klædt på til at lede forandringsprocesser i din organisation. 
Du kan være mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.  
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INDHOLD OG FORM 

Du får gennem et mix af oplæg, cases, øvelser, diskussioner mulighed for at arbejde med: 

• Hvordan du kan forstå teorier om forandringsledelse ud fra forskellige paradigmer 
og perspektiver 

• Hvordan ledelse af udviklings- og forandringsprocesser kan ske i organisatoriske 
samarbejder 

• Hvilke teorier og modeller der vil give mening i en given problemstilling i din 
organisation 

• Hvordan du formidler forandringsledelsesmæssige problemstillinger til medledere,  
medarbejdere og andre interessenter, interne såvel som eksterne.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer. 
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 

!

Successkapital



STRATEGISK LEDELSE  

Du skal gå foran, sætte retningen og holde kursen. Det gør du med strategisk ledelse. 
Deltag, hvis du vil udvikle din strategiske ledelse og handling i praksis ud fra et 
organisatorisk perspektiv. Om du er formel eller uformel leder er underordnet; strategisk 
ledelse er relevant for alle med et ledelsesmæssigt ansvar. Og du kan have brug for solide 
teoretiske greb, når du formulerer og bidrager til organisationens strategi, eller når du skal 
omsætte strategierne til konkrete handlinger.  

UDBYTTE 

Du bliver styrket ledelsesmæssigt med en stærkere forståelse for strategiske processer. Og 
du har en nuanceret forståelse for de muligheder og udfordringer, som strategiarbejdet i en 
organisation giver.  

Konkret får du: 
• 	 Viden om teorier om strategisk ledelse i et organisatorisk og samfundsmæssigt 

perspektiv 
• Kompetencer til at vurdere ledelsesmæssig praksis ud fra et strategisk perspektiv 
• Kompetencer til at identificere nødvendige kompetencebehov i forhold til strategisk 

forandring og udvikling 
• Færdigheder til reflekteret at kunne analysere problemstillinger og handlemuligheder ud 

fra organisatorisk kapabilitet.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du vil udvikle din strategiske ledelse og handling i praksis ud fra et 
organisatorisk perspektiv. Du er fx mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig 
eller konsulent.  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INDHOLD OG FORM 

Modulet giver dig indsigt i, hvordan du kan udvikle din ledelsesopgave strategisk og 
begrunde strategiske handlemuligheder i din ledelsespraksis. Du får gennem et mix af 
oplæg, cases, øvelser, diskussioner mulighed for at arbejde med: 

• Hvordan strategisk ledelse bliver forstået ud fra forskellige paradigmer og 
perspektiver 

• Hvordan ledelse af strategiske processer foregår i komplekse organisationer 
• Hvilke teorier og modeller der især vil kunne give mening i en given problemstilling 
• Hvordan du skal indsamle og analysere empiri for at vurdere strategisk ledelse i 

praksis.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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LEDER UDEN LEDELSESANSVAR  

Deltag, hvis du i praksis står med ledelsesopgaver i dit arbejde, men uden de formelle 
ledelsesbeføjelser. Mange nøglemedarbejdere arbejder med at lede forandring og stå i 
spidsen for at løse strategiske opgaver sammen med andre. Reelt udfører de ledelse uden 
at have titel af leder, og ofte uden at deres mandat i forhold til de øvrige medarbejdere er 
helt tydeligt. Dette arbejdsfelt kan være årsag til stor frustration og stress.  

UDBYTTE 

Du får flere handlemuligheder i de ofte komplekse situationer, du kommer i som leder i 
gråzonen mellem kolleger og leder. Du bliver bedre til: 

• at forstå din rolle og placering i organisationen
• at navigere sikkert i din funktion som leder af mennesker uden at have personaleansvar
• at forstå mekanismerne i håndtering og forebyggelse af konflikter 
• at afstemme forventninger og kommunikere effektivt og ligeværdigt 
• at forebygge og håndtere stress.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du i praksis står med ledelsesopgaver i dit arbejde, men uden de formelle 
lederbeføjelser. Du har en nøgleposition i organisationen som fx intern konsulent, 
koordinator, tovholder eller projektansvarlig.  
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INDHOLD 

Vi arbejder med grundstenene i den daglige konkrete ledelse af mennesker, hvor 
kommunikation er dit vigtigste ledelsesværktøj. Vi kommer ind på følgende temaer: 

• Forventninger til din rolle som leder i en gråzone – dine egne og omgivelsernes 
• Typiske faldgruber – og hvordan du undgår dem 
• Krydspres og loyalitetskonflikter 
• At være leder for kolleger – venner som fjender 
• Personlig styrke og ligeværdig dialog 
• Kommunikation, der forebygger konflikter 
• At give og modtage feedback 
• Stress og arbejdsmiljø.  

FORM 

Arbejdsformen på kurset er en dynamisk vekselvirkning mellem korte teorioplæg, samtale, 
øvelser, kommunikationstræning samt arbejde i grupper og individuelt. Kurset bygger i høj 
grad på deltagernes aktive medvirken.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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MOTIVATION AF MEDARBEJDERE  

Motivation er den indre drivkraft i mennesket. Når du står over for opgaver og udfordringer, 
skal der være en drivkraft hos dig og dine medarbejdere og andre samarbejdspartnere til at 
løse dem. Vi kender ikke altid vejen eller løsningen i de ofte komplekse opgaver, så indsigt 
og forståelse af læring, motivation, gruppedynamikker og kompetenceudvikling kan give dig 
kompetencer til at løse fremtidens udfordringer.  

UDBYTTE 

Efter kurset kan du motivere medarbejdere, udbygge de professionelle relationer og lede 
lærings- og kompetenceudviklingsforløb, så det får den ønskede effekt for organisationen. 

• Viden om teorier om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling, 
både individuelt og i fællesskaber 

• Udvikling af færdigheder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med 
medarbejdere og medarbejdere imellem på en reflekterende måde.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du vil udvikle dine medarbejderrelationer på professionel vis. Du ønsker indsigt i 
læring på flere niveauer for bedre at kunne lede og fremme selvledelse. Du kan være 
mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.  
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INDHOLD OG FORM 

Du vil gennem en vekslen mellem teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og 
projektarbejde få mulighed for at arbejde med følgende temaer. 
Du får en række forskellige perspektiver på:  

• Motivation 
• Gruppedynamikker og -relationer 
• Ledelse og lederen – magt, anerkendelse og diskurs 
• Egen ledelsespraksis og kompetenceudvikling i relation til udvikling og støtte til 

medarbejderrelationer. 
• Læring og identitet  

På modulet udvikler du dine ledelseskompetencer ved at skærpe din evne til at forstå og 
tænke i helheder og relationer. Du bliver mere bevidst om egne handlemuligheder i og uden 
for organisationen. Det er hensigten, at forskellige perspektiver giver dig nye forståelser og 
samarbejdsmuligheder.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer. 
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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Bliv et stærkt team  

Bliv et stærkt team – retter sig til teams og personer som arbejder i teams, som gerne vil 
blive mere sammentømret – og få lagt en dårlig kultur bag sig – for at starte på en frisk. Eller 
blot blive klogere på det, at arbejde i et team.  

UDBYTTE 

Efter kurset er du blevet bevidst om, hvad et team har brug for at handle konstruktivt, 
løsningsorienteret 

• Viden om teorier om læring, ledelse af læreprocesser og medarbejderudvikling, 
både individuelt og i fællesskaber 

• Udvikling af færdigheder til at indgå i professionelle samtaler og dialoger med 
medarbejdere og medarbejdere imellem på en reflekterende måde.  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du vil udvikle dine medarbejderrelationer på professionel vis. Du ønsker indsigt i 
læring på flere niveauer for bedre at kunne lede og fremme selvledelse. Du kan være 
mellemleder, kommende leder, projektleder, fuldmægtig eller konsulent.  

INDHOLD OG FORM 

Du vil gennem en vekslen mellem teoretiske oplæg, cases, øvelser, diskussioner og 
projektarbejde få mulighed for at arbejde med følgende temaer. 
Du får en række forskellige perspektiver på: 

• Motivation 
• Gruppedynamikker og -relationer 
• Ledelse og lederen – magt, anerkendelse og diskurs 
• Egen ledelsespraksis og kompetenceudvikling i relation til udvikling og støtte til  

medarbejderrelationer. 
• Læring og identitet  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På modulet udvikler du dine ledelseskompetencer ved at skærpe din evne til at forstå og 
tænke i helheder og relationer. Du bliver mere bevidst om egne handlemuligheder i og uden 
for organisationen. Det er hensigten, at forskellige perspektiver giver dig nye forståelser og 
samarbejdsmuligheder.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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KREATIVT LEDERSKAB – BRYD VANEN  

Tekst under udarbejdelse... 
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KONFLIKTHÅNDTERING  

Målet er, at du får inspiration til at bygge videre på dine egne styrker og lærer at håndtere 
dine egne udfordringer i forhold til konflikter og samarbejde. Du får indblik i at uenighed er et 
grundvilkår i samarbejde, at vores personligheder er med til at skabe konflikter, at der ikke 
findes én opskrift på det gode samarbejde og forståelse for, hvorfor andre mennesker 
agerer og reagerer, som de gør.Målet er desuden at udfordre dig til at føle et medansvar i 
alle sammenhænge, og give dig inspiration til at bryde mønstre, hvor du er fanget i konflikter. 
 
UDBYTTE 

Kurset styrker dine evner til at indgå i et konstruktivt samarbejde og forbedrer din personlige 
konflikthåndtering.  

Kurset giver dig: 
• forståelse for psykologien og dynamikken i konflikter og samarbejde 
• værktøjer til analyse af konflikter 
• større selvindsigt i egne styrker og faldgruber i samarbejde og konkrete konflikter 
• viden og værktøjer til at forstå og håndtere konflikter  

MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du som leder eller medarbejder vil have værktøjer til at indgå i konstruktivt 
samarbejde og forbedre din evne til konflikthåndtering. Du ønsker en større forståelse af 
egne styrker, og hvorfor mennesker agerer og reagerer, som de gør.  

INDHOLD 

På kurset får du inspiration til at bygge videre på dine egne styrker, du lærer at håndtere 
dine egne udfordringer i forhold til konflikter og samarbejde, og du bliver udfordret til at føle 
et medansvar i alle sammenhænge.  
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Vi arbejder med emnerne: 
• Et psykologisk teoretisk kig på det samarbejdende menneske 
• Positive og negative spiraler i samarbejde 
• Konfliktens psykologi og mønstre 
• Forebyggelse og nedtrapning af konflikter 
• Kommunikation uden konflikt.  

Vi tager udgangspunkt i deltagernes cases. Vi bruger cases til at belyse kursets indhold og 
giver input og inspiration til håndtering af de konkrete cases. Din træning tager 
udgangspunkt i de udfordringer, du møder i dine relationer, i dit samarbejde og i 
konfliktsituationer. 

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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SUPERVISION OG LEDELSESSPARRING  

Tekst under udarbejdelse... 
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MANAGERORDNING FOR LEDERE  

Som ny leder – eller erfaren leder i ny afdeling – kan det være rart med lidt udfrakommende 
sparring. Du kan for en periode tilkøbe dig en managerordning, hvor en konsulent kommer 
forbi efter aftale – og supervisere dig indenfor aftalte områder.  

Eksempler: 
1. Det kan være hjælp til implementering af ny strategi 
2. Oprydning og prioritering af arbejdsopgaver og bunker med arbejde  
3. Observatør til et afdelingsmøde  
4. Sparringspartner i forhold til – nogle konkrete problemstillinger  
5. Hjælp til at ændre personlige vaner og livsstil, så de personlige ressourcer bliver udnyttet 
optimalt og der bliver skabt mentalt overskud i hverdagen – både privat og i arbejdslivet.  

Pris pr. time= 1250,-kr ex moms. 
10 turs klippekort med 10 timer=10.000,-kr ex moms  
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ORGANISATION OG OPTIMERING   
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STYRK DIN FACILITERING  

God facilitering ved møder, i projektforløb og på workshops er essentiel, når arbejdspladsen 
ønsker at skabe effektive og frugtbare forløb, og når møder er rammen for mange 
beslutninger. 
Som facilitator er du centrum. Du skaber rammerne for et fælles engagement og ikke 
mindst, at I får det ud af mødet, der er behov for. Om dine møder bliver en succes afhænger 
af, hvordan du planlægger, faciliterer og inddrager deltagerne.  

UDBYTTE 

På kurset får du teknikker til at præge dynamikken i en gruppe og sikre, at alle bidrager til at 
skabe resultater. Du får også en række redskaber, så hver mødedeltager føler sig mere 
involveret og oplever et større engagement.  

Konkret lærer du at: 
• reducere kompleksitet – og synliggøre essensen 
• balancere mellem at være velforberedt og strukturskabende uden at overstyre 

processen 
• adskille indhold og proces 
• veksle mellem struktur og improvisation 
• gøre facilitering nemmere ved at visualisere budskaber med grafiske virkemidler 
• forstå ’de 5 dødssynder’, der kan modarbejde din proces 
• dokumentere, følge op/evaluere samt forankre den læring, der er opnået.  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MÅLGRUPPE 

Deltag, hvis du: 
• går efter redskaber til at skabe engagement 
• leder efter ny inspiration 
• vil udfordre dig selv og den måde, du faciliterer på 
• vil kunne facilitere større grupper 
• vil lære at facilitere effektivt fx som leder 
• oplever, at det kan være svært at facilitere kolleger.  

INDHOLD 

På kurset træner du facilitering i praksis, og du får både visuelle redskaber og metoder til at 
facilitere - i relation til planlægning, gennemførsel og opfølgning. 
Konkret træner du at: 

• inddrage og holde deltagerne engageret 
• kommunikere og arbejde med komplekse budskaber 
• bruge din position som facilitator strategisk, uanset om du er leder, neutral 

facilitator eller  
projektleder 

• forholde dig til deltagernes forskellige standpunkter, holdninger og adfærd 
• lytte visuelt og skabe øjeblikkelig syntese af kompleksitet 
• bruge redskaber som tavle, flipover eller whiteboard og andre materialer 
• afholde møder, hvor der ikke er tid til forberedelse, via quick guide. 

Du får mulighed for at træne til de udfordringer, du står overfor som facilitator, når du prøver 
teknikkerne på din egen case. Du bliver udfordret på dine færdigheder som facilitator og får 
inspiration fra underviserne, men også fra de øvrige deltagere. 
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FORM 

På kurset er du og din udvikling som facilitator i centrum gennem 3 dage. Kurset veksler 
mellem oplæg om emner, præsentation af cases, interaktion, øvelser og refleksion.  
Du får mest ud af kurset, når du:  

• er aktivt deltagende på kurset  
• har lyst til at dele dine erfaringer og cases 
• har en case med, som du gerne vil arbejde med og have sparring på.  

PRAKTISK INFORMATION 

3 timers powerkursus til 1500,-kr. Prisen er inkl. kaffe, the, vand og kage og materialer.  
Afholdes følgende datoer i Hellerup: X/X, XX, X/X. Tilmelding sker ved at sende mail til 
følgende e-mail og mobilepay tilmeldingsgebyr. Vil du høre mere, så skriv dit navn og 
telefonnummer til Heidi Juel Johansson på hj@succeskapital.dk eller ring: 21305636 
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KOM SYGEFRAVÆRET TIL LIVS  

Tekst under udarbejdelse... 
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STRATEGIIMPLEMENTERING – FRA IDE TIL 
IMPLEMENTERING  

Tekst under udarbejdelse... 
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MANUAL OPTIMERING – SKÆR NED PÅ DRIFT OG OP 
PÅ UDVIKLING  

Tekst under udarbejdelse... 
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KVINDESKOLEN  

Tekst under udarbejdelse... 
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MÅNEDENS FOREDRAG OG TALKSHOW  

Første torsdag i måneden afholder vi ugens gæst, etablere talkshow – og invitere vanvittige 
spændende personligheder ind. Det foregår på adressen Bakkedal 20, 2900 Hellerup, i 
kælderen fra kl. 19-20.30. Der serveres kaffe, the og vand – og kage.  

TILMELD KAN SKE PÅ:  

• Telefon/sms 21305636 
• Via Facebook opslag 
• Via mailen: kontakt@succeskapital.dk  

BETALING: 

Ved tilmelding overføres der 100,-kr til mobilepay 21305636 eller konto: reg. 0111 – 
kontonr: 6286190012  

KALENDER FOR ARRANGEMENTERNE: 

Er under udarbejdelse... 
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UNDERVISERE  

Tekst under udarbejdelse... 
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PRAKTISKE INFORMATIONER  

PRAKTISKE OPLYSNINGER VEDR. WORKSHOP:  
• Max 16 deltagere på hvert hold 
• 1500 pr. workshop á 3 timer 
• Rabat ved køb af flere forløb 
• Uddannelsesbevis for hvert modul  

KONTAKTOPLYSNINGER: 


Succeskapital – invest for life  

Bakkedal 20, 2900 Hellerup  

www.succeskapital.dk 
kontakt@succeskapital.dk 

21305636 

 
Cvr. Nr. 38927167 

Reg. 0111  
kontonr: 6286190012 
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