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Den effektive leder 
- kom ud af driftsfælden, og skab mere tid til ledelse og udvikling   
 
Bruger du mere tid på drift end ledelse og udvikling? Sådan behøver dit arbejde som leder ikke at 
være. Deltag på kurset, der tager udgangspunkt i Trine Koldings bog ”Den effektive leder – succes 
med en 40 timers arbejdsuge”. I bogen medvirker 20 ledere fra vidt forskellige brancher, 
herunder Maersk Line, Coloplast, CSC, Rosendahl Design Group og NCC, der alle har én ting til 
fælles: Arbejdstiden er max. 40 timer om ugen. 
 
Kurset henvender sig til alle ledere, der oplever udfordringer med at få tiden til at slå til. Du får 
indsigt i 10 træk, der karakteriserer effektive ledere, og vi går konkret til værks i form af udvalgte 
tips og metoder, der kan styrke din effektivitet i dagligdagen og hjælpe dig ud af driftsfælden. 
Uanset om du ønsker at arbejde 40 timer, mere eller mindre. 
 
Som en bonus kan du give værktøjerne videre til dine medarbejdere og dermed også hjælpe dem 
til større effektivitet og overblik. 
 
Indhold 
 

• Et enkelt tip, der kan spare dig masser tid! 

• Indblik i de 10 særtræk ved effektive ledere 

• Fra tidsstyret til tidsstyrer - hvad skal der reelt til? 

• Skab klare mål og synliggør resultaterne 

• Metoder til at prioritere i praksis 

• God forventningsafstemning, der frigør tid 

• Tidstypeprofilen og De tre tidstyper®: Tidsoptimist, tidsrealist og tidspessimist 

• Værktøjer til tidsrealistisk planlægning 

• Spar flere timer om ugen! Enkle strategier, der kan revolutionere din indbakke 

• Fokus – få lederne bedste tips til at styrke din effektivitet og koncentration 

• Nye vaner efter kurset – sådan holder du fast 

• Opfølgning på kurset – leveres direkte i din indbakke i alt fire gange 
 
Form 
Formen på kurset er en blanding af korte oplæg, diskussion og arbejde med udvalgte værktøjer. 
Der forudsættes høj deltageraktivitet. 
 
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 opgaver, og i to 
måneder efter afholdelsen vil du modtage opfølgning i din indbakke. 
 
Målgruppe 
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Ledere, der ønsker at styrke deres effektivitet. 
 
Varighed 
Kl. 9.00-16.00 
 
Om Trine Kolding 
Underviser, forfatter og tidscoach med speciale i personlig effektivitet og planlægning. Hun har 
undervist i tidsstyring siden 2000, igennem egen kursusvirksomhed siden 2004, og var inden da 
bl.a. projekt- og teamleder på Teknologisk Institut. Forfatter til otte bøger om effektivitet, senest 
“FOKUS – sådan skaber du gode arbejdsbetingelser for din hjerne”. Uddannelser fra Copenhagen 
Business School og Danmarks Pædagogiske Universitet samt proceskonsulent og certificeret 
coach. 
 


