
Vinderledelse™ –
Kunsten at skabe en 

vinderkultur



Hvorfor vinderledelse?

Lederskab
Medarbejder-
tilfredshed

Kundetilfredshed Bundlinje

Vinderledelse sætter dig i stand til at skabe en vinderkultur, hvor alle bliver vindere. En vinderkultur skabes 
af ledere, der formår at rumme og lede mangfoldigheden af motivationsprofiler og diversiteten af 
persontyper, der eksisterer i ethvert team.

Vinderledelse lærer dig at stille skarpt på det væsentlige og gøre det rigtige rigtigt. Derfra kommer 
forbedringerne og den stærke bundlinje.  

Medarbejdere i dag og i fremtiden stiller store krav til lederens kompetencer og fleksibilitet, og hvis lederen forstår den agenda, så har vi 
opskriften på succes!

Fordi:

§ Ledelse handler om at kunne forløse menneskers og organisationens samlede potentiale

§ Flaskehalse i virksomheder skyldes oftere organisationens lederskab end medarbejderne

§ Alt peger på ledelse; både successer og fiaskoer. 

§ Når virksomheder skal forandre noget, så skal ledelsen gå forrest og gøre en forskel



Vinderledelse – konsistent metode 
til læring

Vinderledelse er din enestående mulighed for at lære af de bedste på en 
dynamisk ledelsesuddannelse med minimal forberedelse og maksimal læring. 
Vi kombinerer alt det strategiske og taktiske fra Baschelor- og 
Kandidatuddannelser med det operationelle fra Akademi- og 
Diplomlederuddannelser, skrædddersyet til din virksomheds kort- og 
langsigtede behov  

Ledererkendelse
Hvem er jeg
Hvad er mit potentiale
Hvad er min plan for udvikling

Før

Lederlæring
Hvad skal jeg vide
Hvordan skaber jeg mening
Hvad kan jeg lære af andre

Under

Lederudvikling
Hvordan bruger jeg min nye viden
Hvordan udbreder jeg til medarb.
Hvordan accelererer jeg yderligere

Efter



Vinderledelse™

§ Opfølgning 
på din 
ledelses-
udfordring

§ Nyttiggørelse 
af værktøjer

§ Sparring
§ Netværk

Opfølgnings-
dag 2

Måned 6

§ Opfølgning 
på din 
ledelses-
udfordring

§ Nyttiggørelse 
af værktøjer

§ Sparring
§ Netværk

Opfølgnings-
dag 3

Måned 7

§ Opfølgning 
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ledelses-
udfordring

§ Nyttiggørelse 
af værktøjer

§ Sparring
§ Netværk

Opfølgnings-
dag 1

Måned 5
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§ DISA-test

§ Personlig 
refleksions-
øvelse

§ Personlige 
læringsmål

Modul 1
2 DAGE måned 1

Ledelse i grunden

§ Åbningsbalance
§ Rammesætning

§ Grundlæggende 
ledelsesbegreber

§ Ledelsesdisciplinen

§ Strategisk ledelse

Modul 2
2 DAGE måned 2

Ledelse af 
mennesker
§ Situationsbestemt 

ledelse

§ Forandringsledelse

§ Konfliktledelse

§ Kommunikation
§ Primadonnaledelse

§ Leadership vs. 
Management

Modul 3
2 DAGE måned 3

Ledelse i en digital 
tidsalder
§ Paradoksledelse

§ Den lærende leder

§ Projektledelse

§ Procesledelse

§ Bæredygtig ledelse

Læringseskalering

§ Ledelse i 
virksomheder

§ Ledelse af 
virksomheder

§ Action Learning 24 
timers gruppe-
øvelse

§ Perspektivering

Modul 4
2 DAGE måned 4

FØR UNDER EFTER

§ Omfang i alt: 9,8 dage / 70 timer
§ Undervisning: 09.00 – 16.00
§ Opfølgningsdage: 12.30 – 16.00



Det praktiske

• Uddannelsen gennemføres, hvor det er mest 
hensigtsmæssigt for din virksomhed

• Undervisningen foregår 09.00 - 16.00

• Morgenkaffe fra 08.30, Frokost kl. 12.00 - 12.45 og
Korte pauser dagen igennem med kaffe, vand og frugter

§ Deltagerprisen knivskarp og konkurrencedygtig kr. 17.995

§ Virksomheden stiller lokaler, projektor/skærm og 
forplejning til rådighed i 8 hele dage samt 3 eftermiddage 
(side 4)

§ Vinderledelse stiller underviser, uddannelsesmaterialer, 
lektionsplan og censor til eksamen til rådighed

§ Lukkede virksomhedshold starter, når din virksomhed kan
Alle priser er ekskl. moms


