
 Lederen som facilitator og konsulent 
 Ønsker du og dine lederkolleger inspiration til facilitering af møder og processer? 

Har I lyst til at give jeres ledelse et løft med effektive metoder? 
Vil I have værktøjskassen fyldt med nye redskaber? 
 

Så kom med på dette spændende kursus, der har psykolog Birgitte Eline Jepsen som underviser. I får 
dage spækket med kreative og banebrydende redskaber - lige til at bruge i den daglige ledelse.  
 
Birgitte har mange års erfaring i facilitering af møder og processer. Nu vil hun gerne dele ud af alle 
sine erfaringer og af den mangfoldighed af dynamiske, involverende, reflekterende og udviklende me-
toder og værktøjer, hun har udviklet gennem årene. De er afprøvet grundigt i praksis og ses ikke an-
dre steder.  

Birgitte er optaget af at udvikle både mennesker og organisationer, og det sker udelukkende med 
redskaber, der giver mening og har et anerkendende afsæt. Hun kan kontinuerligt dele ud af sin viden 
om de mange spændende måder at gribe en faciliterende proces an på.  

Forventninger og udbytte 
Vi tilbyder et praksisorienteret lederkursus specielt designet til jer, der ønsker at booste kompeten-
cerne inden for facilitering.  
 
Et kursus, som vil berige din egen og dine lederkollegers hverdag som leder og gøre rollen som mø-
deleder, facilitator og konsulent væsentligt sjovere og lettere. I bliver hver især endnu dygtigere til at 
facilitere i det dynamiske samspil med jer selv som procesledere.    
 
Indhold 
Du kan som kursusdeltager glæde dig til at få: 
 

• Redskaber og metoder, som er fantastiske at bruge til møder, både de lette og de tunge proces-
ser 

• 15 konkrete værktøjer - lige til at bruge i den daglige praksis 

• ekstra hands–on-værktøjer, der matcher dine behov. Du kan på kurset ønske, så du får præcis 
det, du som leder har brug for  

• icebreakers og energizers til din rolle som facilitator 

• metoder, der involverer og udvikler dine medarbejdere 

• viden, som omsættes til din daglige praksis 
 
Du og dine kolleger vil få foræret flere af de fysiske proces-værktøjer, som I bliver præsenteret for.  
 
Kurset strækker sig over 3 undervisningsdage. Der er mulighed for efter ønske at runde kurset af 
med at tage eksamen i akademifaget ”Procesfacilitering”. Bestået eksamen udløser 5 ECTS-point. 

Vi tilrettelægger naturligvis kurset i samarbejde med dig og din organisation, så forløbet kommer til 
at matche de behov og ønsker, I har. Undervisningen vil som udgangspunkt foregå hos jer i egen  
organisation. 
 
Dette kursus er kompetencegivende. I har derfor mulighed for at ansøge om kompetence-
midler og dermed opnå økonomisk støtte til kursusomkostningerne.  
 
 
Kontakt os på tlf. 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk for yderlig-

re information. 

                                                                    
            Til dig der vil videre 

 


