
 
Ønsker du og dine lederkolleger at give jeres lederkommunikation et fantastisk boost? 
Vil I have de bedste værktøjer til motivation og kompetenceudvikling? 
Er øget trivsel og mindre sygefravær på jeres ønskeseddel? 
 
 

Forventninger og udbytte 
Formålet med uddannelsen er, at I som ledere bliver endnu dygtigere til at kommunikere med  
medarbejdere og kolleger - uanset hvilken situation der er tale om - samtidig med, at trivslen og  
motivationen stiger. 
 

Dette ud fra et grundprincip om, at kommunikation er værdibaseret, og ud fra en anskuelse om, 
at medarbejderne er organisationens vigtige sociale kapital. 
 

Vi sætter som udgangspunkt fokus på din og dine lederkolleger og de helt specifikke ledelsesud-
fordringer, der typisk opstår. Vi tager jer med på en rejse gennem det praktiske lederskabs man-
ge facetter og præsenterer jer for konkrete redskaber, der kan bruges i hverdagen. 
 
En uddannelse, hvor vi vægter tungt at bygge bro mellem teori og praksis, og hvor afsættet er 
lederens konkrete hverdag. 
 

Du og dine lederkolleger kan forvente, at I: 

• bliver klædt på til at kunne anvende coachende kommunikation 

• får helt konkrete kommunikationsværktøjer, som kan bruges i hverdagen 

• lærer, hvordan konflikter tackles, og samarbejdsudfordringer håndteres 

• lærer om motivation for bl.a. at kunne sænke sygefraværet 

• bliver endnu bedre til at fastholde dygtige medarbejdere 

• får indblik i hjerneforskningens bud på trivsel og arbejdsglæde  

• opnår større viden om forebyggelse af stress til styrkelse af trivsel  

• får fokus på det at kunne lede i praksis 
 
Indhold 
Lederuddannelsen strækker sig over ca. 8 mdr. med undervisning i moduler. Forløbet tilrettelæg-
ges, så der er træning mellem modulerne i egen lederpraksis. På den måde vil du og dine kolle-
ger få mulighed for at implementere de mange spændende værktøjer. 
 
Vi byder på en uddannelse, hvor du og dine lederkolleger vil blive inspirerede til det praktiske le-
derskab med fokus på kommunikation, trivsel og motivation.  
 
I kan se frem til dage fyldt med lærerige, nærværende, effektive og gode metoder, som bygger 
på psykologiske studier og teorier, der er anerkendte og virksomme.  
 
I kan også glæde jer til dage, hvor lederhåndværket er det centrale element, og hvor det handler 
om, hvornår og hvordan ledelse virker bedst i praksis. 
 

Uddannelsen afsluttes med et diplombevis.  
 
Forløbet planlægges selvfølgelig i samarbejde med dig og din organisation og med afsæt i de øn-
sker og behov, du og dine lederkolleger måtte have. Som udgangspunkt afholdes kursusdagene 
hos jer i egen organisation.  
 
 
Kontakt os på tlf. 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk for yderlige-
re information.  

 

Den praktiske lederuddannelse 
- med fokus på kommunikation, trivsel og motivation 

                                                                    
            Til dig der vil videre 

 


