
 
 

 

1 
 

Lederkursus: Effektive sammen i teamet 
Få styr på, hvordan du og dit team bliver effektive sammen og skaber både tid, motivation og 
arbejdsglæde.  
 
Trine Kolding har arbejdet med effektivitet siden 2000 og hjulpet tusindvis af ledere og 
medarbejdere i danske og internationale virksomheder med at skabe mere tid i en travl hverdag 
og på den måde nå deres mål nemmere. Samtidig har hun skrevet syv anmelderroste bøger om 
tid og effektivitet. Jytte Hollender har arbejdet med lederudvikling og teamudvikling siden 2002. 
Hun har trænet ledere i kommunikation, feedback, udviklingssamtaler og generel ledelse og har 
hjulpet teams med at arbejde bedre og mere effektivt sammen, så de nemmere når deres mål. 
 
Sammen har de udviklet dette kursus, som giver dig hands on værktøjer til at omsætte teorien 
fra bogen ”Effektive sammen – om at skabe tid, motivation og arbejdsglæde” til konkret 
handling. 
 
Hvorfor dette kursus specielt for ledere? 
En leders hverdag er ofte travl og kompleks, og det kræver både ekstra tid og ressourcer at drive 
forandringsprocesser udover de daglige driftsopgaver og personaleledelse. I bogen ”Effektive 
Sammen” får du som leder både inspiration og værktøjer, men det kræver tid og disciplin først at 
læse bogen og dernæst at omsætte det læste til handling.  
 
Kurset ”Effektive sammen i teamet” giver dig genvejen til succes. Du investerer en enkelt dag og 
får de bedste tips og konkrete værktøjer til at skabe fælles effektivitet. Når kurset er omme, ved 
du præcist, hvad du skal gøre. Du ved, hvad dine egne styrker og udfordringer er i forhold til den 
proces, du skal igennem, og du har en klar handlingsplan. 
 
Kursusindhold: Viden og værktøjer 
Hvis du ønsker at få indsigter og værktøjer serveret på et sølvfad og have en klar køreplan, er 
dette endags kursus et must for dig: 

 

• Din rolle og vigtig viden om processen – inspiration og erfaringer fra bogens succesfulde 
cases  

• Sådan hænger effektivitet sammen med motivation og arbejdsglæde 

• De ti ledertræk, der fører til fælles effektivitet  

• Indsigt i processen trin for trin 

• Identifikation af din personlige lederstil, så du kan drive en velkvalificeret processen med 
gennemslagskraft  

• Måder at præsentere processen på, så dine medarbejdere kan se værdien og får lyst til at 
følge dig 

• Viden om, hvordan din kommunikationsform kan påvirke processen i både positiv og 
negativ retning 

• Enkle værktøjer til at holde gejsten oppe undervejs 
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• Inspiration til at skabe nye vaner og ændringer både hos den enkelte og i fællesskabet  

• Din personlige handlingsplan 
 
Målgruppe 
Ledere, som er klar til at arbejde med at skabe større fælles effektivitet i deres team.  
 
Forberedelse – maksimér udbyttet og effekten af kurset 
Forskning inden for læring viser, at udbyttet og effekten stiger markant, når kurset kombineres 
med både forberedelse og opfølgning. Derfor skal du inden kurset forberede to målrettede 
opgaver, og i to måneder efter afholdelsen vil du modtage opfølgningsmails, som hjælper dig 
med at holde fokus. 
 
Pris  
Vi tilbyder denne dag til kun kr. 6.500,- + moms. Begrænset antal pladser.  
Med i kursusprisen er Trine Koldings bog ”Effektive Sammen – skab tid, motivation og 
arbejdsglæde”. 
 
Dato og varighed 
Kurset afholdes tirsdag den 21. april 2020 kl. 9-16.00 på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 
4000 Roskilde. 
 
Tilmeld dig kurset  
Tilmeld dig kurset ved at sende mail til tk@trinekolding.dk med følgende oplysninger:  
 
Firmanavn: 
Deltagers navn: 
Adresse: 
Telefonnummer: 
Mailadresse: 


