
FORMÅL
Lederskabet er i konstant bevægelse. Som ledere 
bliver vi aldrig færdige med at udvikle os, og de 
ledelsesmæssige udfordringer, vi møder på vores vej, 
tager nye former. 

Ligesådan giver vores konstitution som mennesker os 
mulighed for gennem hele ledelseslivet at fordybe 
vores selvindsigt og løbende forløse større dele af 
vores indre potentiale i lederskabet, så vi hele tiden 
bliver bedre og mere autentiske ledere.

Forløbet giver deltagerne en optimal ramme og et 
fortroligt rum til at blive inspireret, udfordret og støttet i 
arbejdet med deres eget personlige lederskab, de 
ledelsesmæssige udfordringer og den 
ledelsesopgave, de har her og nu.

OM AUTENTISK LEDERSKAB
I Autentisk Lederskab er lederen sit eget vigtigste 
værktøj. Du leder indefra og situationsbestemt. Din 
autenticitet, det vil sige den måde, du er, viser og 
bruger dig selv på, afgør, hvor trygge og engagerede 
medarbejderne føler sig. 

Når du giver af dig selv, er nærværende og ærlig om 
dine styrker og svagheder, vil andre mennesker være 
det samme. Det skaber et tillidsfuldt og dynamisk 
arbejdsklima, hvor alle gør hinanden bedre. Det 
skaber følgeskab, innovation og resultater. 

Din autenticitet vil gradvist inkludere flere og flere af 
dine indre ressourcer i takt med, at du opdager dem 
og træner dit ydre udtryk. Dermed kan de veksles til 
lederskab i praksis. 

HVORFOR SKAL DU DELTAGE 
Hvis du allerede nu mærker, hvordan din autenticitet 
gør både de indre og de ydre dimensioner af dit 
lederskab stærkere.

Hvis du savner et nærende netværk og et fortroligt 
rum af ligesindede ledere fra andre virksomheder, 
organisationer og brancher.

Hvis du ønsker mere læring, inspiration, sparring og 
ligeværd til at støtte din ledelsesmæssige 
udviklingsproces.

Hvis du ønsker at kende, udfolde og udspille en 
endnu større del af dit klaviatur i dit lederskab –
situationsbestemt.

Så kan du tage udviklingen af dit autentiske lederskab 
til næste Niveau 2.
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AUTENTISK LEDERSKAB FOR LEDERE 
NIVEAU 2

Et intensivt udviklingsforløb og et særligt udviklingsrum for ledere, 
der ønsker at fortsætte udviklingen af deres Autentiske Lederskab.

FORLØBETS OPBYGNING
Autentisk Lederskab Niveau 2 er fortløbende og vil 
blive udbudt som 3 moduler om året. Deltagerne 
tilmelder sig forløbet et år af gangen, hvorfor 
gruppens sammensætning skifter år for år.

Indholdet vil bygge videre på Niveau 1 af Autentisk 
Lederskab. Der vil blive præsenteret nye temaer og 
bevægelser indenfor Autentisk Lederskab og 
fremtidens lederskab i bred forstand. Kendte temaer 
vil blive udbygget og fordybet.

Vi vil arbejde videre med at fordybe forståelsen af og 
træne adgangen til kvaliteterne i Autentisk Lederskab.



TIDSPLAN FOR 2019
Forløbet for 2019 starter allerede i oktober 2018, med 
et introduktionsmodul. Dernæst vil der være 3 
moduler om året i januar, maj og september måned, 
hver af 2 dages varighed.

MODUL 1: 25-26. oktober 2018 
MODUL 2: 31-01. februar 2019
MODUL 3: 23-24. maj 2019
MODUL 4: 26-27. september 2019 

Modulerne afholdes på Magleås Kursuscenter i 
Birkerød, Høsterkøbvej 6. 

DELTAGERPRIS
Deltagelse i forløbet for 2019 (4 moduler) koster kr. 
32.000 ekskl. moms og afregnes før opstart. Derefter 
vil deltagelse koste kr. 24.000 om året. Hertil kommer 
ophold og forplejning, som afregnes separat og 
direkte fra kursusstedet efter første modul, for hele 
forløbet, med ca. kr. 8.000 ekskl. moms – fremadrettet 
ca. kr. 6.000 ekskl. moms. 

TILMELDING
Tilmelding til 2019 forløbet, der starter den 25-26. 
oktober 2018 skal ske snarest muligt, dog senest den 
1. september 2018 til Elise Brøchner på 
elise@autentisklederskab.dk eller tlf. +45 2713 1330. 
Her kan du også ringe eller skrive, hvis du har 
spørgsmål. Gruppen bliver fyldt op løbende.
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Formen på modulerne vil være velkendt; med indlæg, 
øvelser, dialog- og refleksions- og 
fordybelsesprocesser, som vil være både individuelle 
og kollektive. Der vil fortsat være træning i at mærke, 
reflektere over og udtrykke sig selv indefra, autentisk. 
Ligesom træning i din følelsesmæssige intelligens vil 
være fortløbende.

Programmet skræddersys fra modul til modul efter 
gruppens udviklingsniveau, behov og ønsker, og der 
vil være god tid til at arbejde med egne (personlige) 
ledelsesmæssige udfordringer og dilemmaer.

MULIGT UDBYTTE
Alle deltagere vil få en dybere selvindsigt, træne 
deres refleksionsevne, væren og kapacitet til at 
mærke sig selv og andre og dermed forløse den 
følelsesmæssige intelligens til nye dybder. 

Ligeledes vil evnen til at høre og lytte til intuitionen og 
den indre guidance blive styrket. Så du kan træffe de 
rigtige beslutninger og handle bedst muligt i forhold til 
situationen, dig selv og de mennesker, der er 
involveret.

Den ledelsesmæssige værktøjskasse vil blive 
udbygget yderligere, blandt andet til en bedre 
anvendelse af hjernen og hjertets ressourcer i 
lederskabet.

Tilsammen vil dette skabe et mere bæredygtigt, 
autentisk og kraftfuldt lederskab med klar retning og 
et større følgeskab.

Forløbet giver en mulighed for at få inspiration til, 
sparring omkring og udvikling af eget lederskab og er 
dermed et meget godt alternativ til et coachingforløb 
eller deltagelse i et netværk.

GRUPPENS STØRRELSE
Gruppen vil rumme 6-10 ledere fra forskellige private 
og offentlige virksomheder. Der vil ske nogen 
udskiftning hvert år, hvilket betyder, at gruppen vil 
bevare sin dynamik, da nye personligheder med 
andre roller, erfaringer og udfordringer vil gøre 
gruppen levende.

AUTENTISK
LEDERSKAB
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Retning
vide hvad du vil 

Resonans
medvirke til samspil

Hjertemod
manifestere fra hjertet

Visdom
udkomme indefra

Selvindsigt
kende dig selv

Venlighed
mod dig selv og andre

Sårbarhed
bringe dig selv i spil

Nærvær
tilstede her og nu

ELISE BRØCHNER
Jeg vil være den gennemgående leder og lærer på 
forløbet. Jeg har selv mange års ledelseserfaring som 
både mellem- og topleder fra Carlsberg, McKinsey & 
Company, Berlingske Media og senest som 
koncerndirektør i Coop. Udover min egen 
ledererfaring trækker jeg på mine erfaringer fra at 
hjælpe andre ledere med at styrke deres lederskab, 
samt min omfattende indsigt i ledelse, psykologi, 
hjernens udvikling og ressourcer. 

Til at understøtte mit virke har jeg en række 
uddannelser og træning: Cand.merc., psykoterapeut, 
ICT certificeret coach, neuroaffektiv psykologi og 
ledelse samt mange års indre fordybelsespraksis og 
træning af hjertets intelligens. Find mere information 
på www.autentisklederskab.dk


