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Empathy in action 

Relationsbaseret ledelse 
 

Vi har i Dansk Center for ICDP udviklet en 1.årig grunduddannelse til dig, der som leder ønsker at 

blive klogere på relationsarbejdet i din ledelse. Uddannelsen er understøttet af vores nyudviklede 

KursusWeb Relatuz. Uddannelsen henvender sig primært til ledere med personaleansvar. 

 

Du kan forvente 
Et lederuddannelses forløb der sætter relationen i centrum. Uddannelsen er til dig der vil udvikle din 

ledelsesstil og vil have endnu mere viden om betydning af de gode relationer på arbejdspladsen, 

uden at skulle gennem et tungt akademisk pensum. Du kan forvente at skulle læse ca. 20 – 40 siders 

teori til hver gang samt at optage dig selv i ledelsessituationer på video. 

 

Uddannelsen tager afsæt i 5 temaer i den relationelle ledelse 
Tema 1. Ledelse af komplekse relationer – at tage sine erfaringer alvorligt 

Tema 2. Handlekraftig ledelse – at sætte rammer og fælles kurs  

Tema 3. Den meningsfulde ledelse – hvad leder du egentlig efter?  

Tema 4. Ledelse med følelser – om engagement og emotioner i ledelse 

Tema 5. Den refleksive leder – de grundlæggende antagelser i din ledelse 

 

Uddannelses datoer:  

2018: 8/9. marts, 12. april, 24/25. maj, 15. juni (netværksdag), 24. august.  

27. september (netværksdag), 25/26. oktober.  

Info: Uddannelsen afholdes fra kl. 9.00 – 15.00  

På Kornerups Vænge 12, 4000 Roskilde  

 

Tilmelding på http://danskcenterfor-icdp.dk  

Sidste frist 9. februar 2018 

Pris: 24.500 kr. ex moms,  

 

I prisen indgår undervisningsmaterialer, 1 års adgang til Relatuz, samt bøgerne ”Professionelt 

relationsarbejde – stjernestunder i det relationelle univers” af Anne Linder og ”At lede efter 

kompleksitet – når ledere tager deres erfaringer alvorligt” af Jesper Gregersen og Sune Bjørn Larsen 

 

Læs mere på vores hjemmeside - www.danskcenterfor-icdp.dk 

Deltager udtalelse:  

”Allerede fra første modul, har jeg kunnet 
bruge de værktøjer, der er blevet 
arbejdet med. Jeg er blevet mere sikker 
på min ledelsesstil og klogere på hvad 
jeg gør godt”  

 

Jacob – Leder i Børnehave  


