
	

	

 

RELATIONSBASERET LEDELSE 
	

Kom med på Dansk center for ICDP’s uddannelse i Relationsbaseret ledelse. 
Uddannelsen giver dig en unik mulighed for, at træde styrket ind i et ledelsesrum, der i de kommende år, kun ser ud til 
at blive ramt af flere krav, mere kompleksitet, større behov for brugerinvolvering, øget fokus på digitalisering og øget 
tværfagligt samarbejde. Uddannelsen i Relationsbaseret ledelse hjælper dig i skiftet fra en traditionelt ledelsestilgang, 
hvor du som leder, alene er centrum, kilde og eneansvarlig for al ledelse og udvikling, til en tilgang hvor din ledelse 
ses som produktet af al det samspil, der er i din organisationen. I Dansk center for ICDP har vi udviklet uddannelsen 
Relationsbaseret ledelse, fordi vi er overbeviste om, at udgangspunktet for al god ledelse bygger på relationer af høj 
kvalitet og ikke kun er resultatet af en position. Ledelse handler grundlæggende om at kunne agere klogt i relationer.  
 
Målgruppe 
Uddannelsen er målrettet dig, der er leder i den offentlige- eller private sektor og  
 

• ved at god ledelse skabes via relationer og kommunikation  
• tror på at kvaliteten i relationerne på arbejdspladsen er helt afgørende for de resultater I sammen skaber og 

som ønsker værktøjer til at forstå og forbedre dette samspil 
• er ambitiøs i forhold til at udvikle din organisation, men også ved at udvikling af mennesker ikke altid følger 

den lige vej 
• har lysten og modet til at sætte dine egne relationskompetencer endnu mere i spil  

 
Uddannelsesdage i 2019  
 Modul 1:  18/19. marts   Ledelse i komplekse relationer – at tage sine erfaringer alvorligt  
 Modul 2:  29/30. april  Handlekraftig ledelse – kunsten at sætte rammer og retning  
 Modul 3:  16. maj   Meningsfuld ledelse – at skabe fælles fokus  
 Modul 4:  15/16. august    Følelser i ledelse – om engagement og emotioner i ledelse  
 Modul 5:   24. september  Relationskompetencer – at sætte sig selv på spil i ledelse  
 Modul 6:   21/22. november  Den refleksive leder – om dine grundlæggende antagelser i ledelse  
 + tre studiedage i netværksgrupper  
 
Uddannelsen bygger på forskningsbaserede teorier om ledelse og relationel udvikling og understøttes af KursusAppén 
Relatuz. Så hvis du ønsker at udvikle din ledelse, dine relationelle kompetencer og få endnu mere viden om 
betydningen af relationer på arbejdspladsen, uden at skulle igennem et tungt akademisk pensum, så er denne 
uddannelse for dig. Mellem hvert modul er forventningen at du læser ca. 20-40 siders tekst, optage videoklip af egne 
ledelsessituationer og træne i egne udviklingspunkter.  
 
Det får du 
Du kan forvente en ambitiøs uddannelse, hvor der skabes en tæt kobling mellem din egen ledelsespraksis og 
indholdet på uddannelsen. Gennem arbejdet med videooptagelser af egne konkrete ledelsessituationer, feedback og 
supervision på din lederrolle og relationskompetence, lærer du hvad der skal til for at skabe fundamentet for et godt 
samspil, høj motivation og evnen til at være professionelt uenige i din organisation.  
 
Underviser 
Jesper Gregersen, ICDP træner, forfatter og 
erhv.psykologisk konsulent. Tlf: 26 35 39 79 
 
Tid og sted  
Alle undervisningsdage kl. 9.00 – 15.30.  
Kornerupsvænge 12, 4000 Roskilde.  
 
Tilmelding 
Tilmeldingsfrist 1. marts 2019 på  
ww.danskcenterfor-icdp.dk  

Pris: 29.500. kr.  
Prisen er inkluderet al undervisningsmateriale, forplejning og 1 års 
adgang Relatuz, hvor videoklip, øvelser, teori og dine noter samles.  
 
Undervisningsmateriale  
Følgende bøger indgår i kursusprisen:  
”Pædagogisk engagement og relationel musikalitet”, Linder og 
Lyhne, Dafolo 2018.  
”Professionelt relationskompetence”, Linder, Dafolo 2016.  
”At lede efter kompleksitet”, Larsen og Gregersen, Mindspace 2017. 

 
  
 


