Neuroaffektiv ledelse
•
•
•
•

Dato: 13.-14. september 2022 samt 13. oktober 2022
Sted: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Margrethepladsen 1, 8000 Aarhus C
Tid: 09:00-16:00
Alle dage er inkluderet morgenmad fra 08:30, samt frokost og eftermiddagskaffe.

Kursets program
Overordnet vil der være 3 fokuspunkter i dagene:
•
•
•

Et dyk ind i det neuroaffektive i et ledelsesmæssigt perspektiv – hvordan vi kan bruge
hjerneforskningen i ledelsesrummet
Det personlige lederskab – hvordan lederen bringer sig selv og flere af egne personlige ressourcer i
spil, ved at øge evnen til at mærke sig selv, så lederens personlighed fremmer lederskabet
Ledelse af mennesker – lederens udviklingen af relationskompetencer og åbning af empati og
forståelse for andre. Øge overblikket til bedre at spille sammen og fremme medarbejdernes bedste
sider af sig selv. Fokus vil i kort form være på at styrke din evne til at udvikle gode relationer og
samspil, der bevæger og forandrer dit personlige lederskab, din rolleforståelse og din
værktøjskasse. Vi inviterer til styrke din selvindsigt og din indsigt i andre mennesker, og arbejder
med de konkrete ledelsesmæssige dilemmaer, du oplever i din dagligdag.

Kursusbeskrivelse
Kurset i ”Neuroaffektiv ledelse” giver dig indblik i nye perspektiver på ledelse og banebrydende ind-sigt i
udvikling af dit personlige lederskab og ledelse af mennesker. Du får bud på en helt ny værktøjskasse til at
forløse hjernen og hjertets potentiale i dig selv og de mennesker, du skal lede. Formålet er at skabe
tryghed, relationer og mødeøjeblikke, der kan flytte dig, din afdeling, dit team, dine medarbejdere og din
organisation hen imod den bedst mulige varetagelse af den fælles kerne-opgave og det fælles mål. Med
den neuroaffektive forståelse får du en dybere indsigt i, hvordan vi mennesker hænger sammen, hvordan
de 3 hjernedele spiller sammen, hvordan du undgår stress, og får indre ro og taget vare på dig selv.
Desuden bliver du klogere på, hvordan du bedst spiller sammen med andre, hvordan du bevæger og
motiverer dine medarbejdere, og hvordan du styrker din evne til at mentalisere – og agere i komplekse
samspil. Deltagelse bliver kort sagt en brobygning til egen ledelsespraksis og inspiration til, hvordan man
kan bruge det neuroaffektive i ledelsesrummet.

Købsbetingelser, afbestillings- og overførselsregler
Når du tilmelder dig et kursus fremsendes en faktura, hvoraf betalingsfristen fremgår. Offentlige kunder faktureres
elektronisk via EAN nummer.
Indtil 6 uger før kursets afholdelse kan kurset frameldes uden omkostninger.
I tilfælde af aflysning refunderes det fulde beløb.
Allerede påbegyndte eller igangværende kurser kan ikke overdrages til en anden, men op til 3 hverdage før kursets
start kan du overdrage kursuspladsen til en anden uden udgift for dig.
Overførsel til et andet tilsvarende kursus kan, fra 6 uger før og til kursets start, i enkelte og akutte tilfælde lade sig
gøre mod et flyttegebyr på 1.500 kr. ekskl. moms, der vil blive faktureret efterfølgende.
Ønsker du at afmelde et kursus skal det gøres til kontakt@docenten.dk
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Samtykke ifm. deltagerliste
Når du tilmelder dig et kursus, accepterer du samtidig, at nedenstående oplysninger bliver delt med dine
medkursister på en deltagerliste, der bliver sendt ud inden start. Disse oplysninger bliver også delt, hvis du tilmelder
en eller flere kolleger med deres oplysninger. Tilmelder du en anden person, er det dit ansvar at have indhentet
samtykke til dette, inden du tilmelder dem.
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