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Som leder lykkes du, når du evner at skabe
resultater med og gennem andre
mennesker. Du skal skabe overblik, holde ud,
træffe valg og agere strategisk. Samtidig
skal du udvise nærvær, sikre tryghed, skabe
mening, løse konflikter, håndtere stress og
evne at være alene uden at føle dig ensom.
Med andre ord skal du som moderne leder
besidde et hav af nuancer og kompetencer.
Men du er først og fremmest et menneske.
Og det er netop derfor, kurset hedder:
”Ledelse med Livsstyrke”. Her lærer du at
kende til, opbygge og udvikle mere livsstyrke
hos dig selv. Og som moderne leder med en
bæredygtig ledelsesstil lærer du at opbygge
livsstyrke hos dine medarbejdere og i din
organisation.

FORMÅL
Forløbet har et fremsynet og moderne design og læringsfundament, hvor
naturen er den unikke ramme for personlig Livsstyrke, perspektivering og læring.
Konkret vil vi arbejde med ledelsesteori, -coaching, -action learning, -dialog og
netværksdannelse ved at præsentere perspektiverende, teoretiske oplæg og
ved fysisk at vandre og opholde os i naturen i og omkring Nationalpark
Mols Bjerge.
At indtænke og inddrage kroppen og naturen i en Lederuddannelse er
afgørende nyt i forhold til selv at erfare fremtidens bæredygtige ledelsespraksis
og -adfærd. Fordi kroppen reelt er det eneste aktiv vi har, og som vi selv kan
forandre og styrke. Og fordi der helt aktuelt er stærke forskningsmæssige
belæg for naturens positive indvirkning på vores trivsel, læring og Livsstyrke.

INDHOLD

●

Skarpe teoretiske oplæg baseret på relevante artikler og
anvendt litteratur om ledelse, psykologi, sociologi, læring
og adfærd

●

Inddragelse af relevant teori, der vedrører hvor afgørende

krop og natur er for vores trivsel, indsigt og fremtidige evne
til at tænke og agere være- og bæredygtigt som ledere

●

Vi kobler anvendt teori med dine personlige erfaringer som
leder og integrerer det hele i Livsstyrke Modellen som
gennemgående værktøj på hele uddannelsen

●

Fysiske- og mentale øvelser og træning baseret på

naturens stabiliserende og styrkende indflydelse på krop,
psyke, fællesskab og læring

●

Refleksion, målrettet dialogtræning og gensidig coaching
imens vi vandrer i Nationalpark Mols Bjerge

FORLØB
Ledelsesforløbet strækker sig over 10 gange fra september 2022 til juni 2023.

Opstart
Et heldagskursus
Introduktion
Relationsarbejde
Teori
Nationalpark Mols
Bjerge

½-dagsforløb

Afslutning

Otte gange fra kl. 12-17
Dagens tema
Oplæg/teori
Refleksionsvandring
og dialog
Opgave

2 dages internat
Længere vandring
Bålgourmet
Komfortabel overnatning i
naturen
Diplom

HVAD GIVER FORLØBET?
Mere helhed og Livsstyrke som menneske...
og som leder!
Større sammenhæng mellem den du er, og det du gør
som leder i din hverdag hjemme i virksomheden
Ny solid psykologisk indsigt
Større forståelse af din egen og dine medarbejderes
adfærd som forudsætning for at skabe tryghed,
motivation, fællesskab og resultater
Kroppen og naturen som fornyet, bevidst, ressource
i ledelse
Viden om hvorfor kroppen og naturen er en
gamechanger i forhold til fremtidens livsstærke ledelse
Livsstyrke-Modellen som ledelseskompas
Redskaber og metoder der balancerer dig og dine
ledelsesopgaver og -udfordringer mod forbedret trivsel,
væredygtighed, Livsstyrke og performance
Livsstærkt netværk
Samtaletræning og evnen til at ”blive på egen
banehalvdel” er helt central for nærvær, fællesskab og
videndeling mellem os, dig og de øvrige deltagere

LIVSSTYRKEMODELLEN
For at optimere dit udbytte på selve kurset såvel som på den lange bane
hjemme i din organisation, har Jens med basis i sine +1000 psykolog- og
coachsessions og sit solide teoretiske fundament, udviklet en unik model.
Livsstyrke-Modellen giver dig meningsfuldt overblik og let tilgængelig visuel og
teoretisk adgang til din personlige livsstyrke såvel som til din daglige ledelse.
Livsstyrke-Modellen er et gennemgående værktøj for refleksion, teori, dialog og
for opgaverne imellem hver kursusgang.

MODELLENS OPBYGNING
Modellen er baseret på 4 kilder, der opbygger din livsstyrke:

Selvtillid

Opbygges når du lykkes med dine
ledelsespræstationer

Selvværd

Opbygges ved at tillægge dig selv
værdi og skabe mening

Fællesskabsfølelse

Dyb livsmening

af et fælles ”vi” i din organisation

med noget, der er større end dig selv

Opbygges ved at skabe oplevelsen

Opbygges når du føler dig forbundet

Gennem brug af Livsstyrke-Modellen som både livsstyrke- og ledelseskompas
vil du lære at udfordre og udvikle de fire kilder til livsstyrke. Du vil også lære at
skabe forbindelse mellem kilderne og dermed udvikle en autentisk
sammenhæng mellem den du er, det du gør og den organisation, du skal
lykkes med ledelse i.

GRUNDPROGRAM
PÅ KURSUSDAGENE
Velkomst
Fælles frokost
Kort fælles fremlæggelse
Opfølgning fra sidste kursusgang
Undervisning

Tema jfr. plan herunder
Vandring
Deling af erfaringer og aktuelle udfordringer
Oplæg, refleksion og perspektiv
Professionel dialogtræning
Afsluttende kropsøvelse
Pause

Forplejning med lokale produkter fra Nationalpark

Mols Bjerge/Syddjurs
Fælles afrunding.

Deling af individuel opgave

Udblik til næste kursusgang
Imellem kursusgangene skal du arbejde med en selvvalgt
ledelsesopgave, som du fremlægger og reflekterer over
sammen med de andre deltagere på ledelsesforløbet.
Kursussteder: Alle vores kursussteder er nøje udvalgte
samarbejdspartnere, der har til huse i Nationalpark Mols
Bjerge. De understøtter alle vores filosofi, mission, værdier
og praksis. Se mere herunder.

FORUDSÆTNINGER
Vi mener, du får mest ud af kurset, hvis du har minimum 1-2 års erfaring
med ledelsesansvar for 4-5 medarbejdere eller derover.
Og så skal du kunne gå 7 - 8 km. i helt almindelig gå-tempo uden pause.
Derudover skal du naturligvis være nysgerrig på dig selv, dine medarbejdere
og fremtidens ledelse. Nysgerrig på hvordan du og vi sammen kan skabe
langt mere trivsel, væredygtighed og balance, samtidig med at du lykkedes
med udvikling og performance.

TEMAER
DE 10 KURSUSGANGE

OPSTART

FEMTE ½-DAGSFORLØB

Introduktion til ledelse
med livstyrke.
Afdækning af din livsstyrkeprofil.
Teori og forskning om livsstyrke,
ledelse og bæredygtighed.
Besøg på højskolens ”Grolinje”.
Oplæg om højskoleledelse v.
højskoleforstander og forfatter,
Kenneth Degnbol.
Refleksionsvandring i
Nationalpark Mols Bjerge.
Valg af hjemmeopgave.

Dyb livsmening og forbundethed
med det større. Ledelse med
visdom - når ydre og indre
bæredygtighed mødes.

ONSDAG D.21/09-22 KL. 9 – 16
HØJSKOLEN PÅ KALØ

FØRSTE ½-DAGSFORLØB
ONSDAG D.12/10-22 KL. 12 – 17
HØJSKOLEN PÅ KALØ

Naturen i os – os i naturen.
Ledelse og livsstyrke set i et indre
og ydre bæredygtighedsperspektiv.

ANDET ½-DAGSFORLØB
TORSDAG D.10/11-22 KL. 12 – 17
MOLSLABORATORIET

Selvtillid og Ledelsespræstationer.

TREJDE ½-DAGSFORLØB
TIRSDAG D.06/12-22 KL. 12 – 17
MOLSLABORATORIET

Selvværd og eksistens i ledelse.

FJERDE ½-DAGSFORLØB
ONSDAG D.18/01-23 KL. 12 – 17
KARPENHØJ

Fællesskabsfølelse og socialitet i
ledelse. Midtvejsafdækning af
deltagernes livsstyrke.

TORSDAG D.23/02-23 KL. 12 – 17
KARPENHØJ

SJETTE ½-DAGSFORLØB
TIRSDAG D.21/03-23 KL. 12 – 17
HØJSKOLEN PÅ KALØ

Hvordan styrker vi medarbejdernes
livsstyrke?

SYVENDE ½-DAGSFORLØB
ONSSDAG D.19/04-23 KL. 12 – 17
HØJSKOLEN PÅ KALØ

Hvordan opbygger vi en livsstærk
organisation med et godt og
produktivt arbejdsmiljø?

OTTENDE ½-DAGSFORLØB
TORSDAG D.11/05-23 KL. 12 – 17
HAVMØLLEN

Forandringsprocesser og livsstærk
forandringsledelse.

AFSLUTNING

ONSDAG D.21/06-23 KL. 10 TIL
TORSDAG D.22/06 KL. 13
SØBALLEGÅRD
Kreativitet og innovation i et
livsstærkt ledelsesperspektiv.
Kreativ workshop,
Netværkssamlinger og fremtid
Udlevering af diplom
Fælles madlavning af ”vild
gourmetmad”.

KURSUSAFHOLDERE
JENS DAMKJÆR

Erhvervspsykolog
Mange års erfaring i lærings- og
udviklingsprocesser, ledercoaching,
ledelses- og organisationsudvikling i
offentlige og private virksomheder.
Jens har også erfaring som lektor i
psykologi ved læreruddannelsen i Aarhus
og som skoleleder i 8 år med 60
medarbejdere og 500 elever.

HENRIK MIKKELSEN

Konsulent, Friluftsvejleder & Coach
Mere end 30 års erfaring som projektleder
i landets største idrætsorganisationer
samt underviser, procesleder og coach i
virksomheder, højskoler og foreninger.
B l . a . l ø b e c o a c h p å i ” B y p å s k r u m p ” ( D R 1 )
ligesom han aktuelt servicerer
Kronprinsefamilien til Royal Run.
Formelle uddannelser: bank og lærer.
Efteruddannelser: EMCC Certificeret Coach,
Diplommodul i Forandringsledelse og
Mini MBA.

HANNA EL-KHOLY

Erhvervspsykolog
Mange års erfaring med ledelse,
personlighedstestning, teamudvikling,
coaching og organisationsudvikling.
Hanna har sin egen virksomhed og
arbejder som ekstern lektor og coach på
masteruddannelsen i offentligledelse,
specifikt med faget ”dit personlige
lederskab”. Med ca. 40-60 coaching af
ledere pr. år har hun rigtig god erfaring
med at bruge livsstyrkemodellen til
dybere refleksion.

DETALJER
PRIS
24.950 KR.

TILMELDING

+ MOMS

Der vil være en indbetaling
på 10% af det fulde beløb
v. tilmelding, der er
bindende

Inklusive:

senest D. 1/9 2022
til én af kursusholderne
Mellem 10 - 25 kursusdeltagere
Tilmelding lukkes v.
25 tilmeldte kursister
Først til mølle

Materialer
og opgaver
Forplejning
Diplom

For mere information om Ledelse med Livsstyrke, kontakt en af kursusafholderne:
Jens Damkjær: Mail: jensdamkjaer@gmail.com, tlf. 4083 4193
Henrik Mikkelsen: Mail: henrik@naturforsamlingshus.dk, tlf. 2245 3208
Hanna El-kholy: Mail: hanna@elkholyconsult.dk, tlf. 5130 3440
.
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