
PRAKTISK 
LEDERUDDANNELSE

- NANOQ -
Hvad leder du efter?



Lederuddannelsens 5 faser
• Værdiledelse 

• Virksomhedens værdier er en af  grundpillerne i din ledelse. Vi arbejder med 
virksomhedens og dine personlige værdier. Vi arbejder med lederens ansvar 
og opgaver, den gode adfærd, loyalitetspligten, udfordringerne. 

• Det personlige lederskab 

• Vi sætter fokus på din personlige ledelsesstil, dit profil på baggrund af  DISC, 
stærke sider og begrænsninger, hvad bør vi lære / aflære. Hvad motiverer vi 
ad. Personlig handlingsplan, tilbagemeldinger på egen profil, egen 
stressfaktor. 

• Forandringsledelse og konflikthåndtering 

• Forandringer og uoverenstemmelser er dagligdag for de fleste ledere. Du skal 
se konflikter og forandring som positive energi. De skal skabe vækst. Vi træner 
din evne til at præsentere en forandring og håndtere modstand 

• Relationer, kommunikation og samarbejde 

• Som leder er det afgørende, at du er en god kommunikator, der skaber 
respekt med andre mennesker og den vigtigste opgave er at udvikle og 
motivere dine medarbejdere, så du kan nå dine mål via dine medarbejdere 

• Opfølgning 

• Opfølgning er vigtigt for alle, det skaber resultater. Opfølgningen er 
præstationsorienteret og det vil også give anledning til at fejre små delmål 
undervejs

Holdet fra Maniitsoq 
juni 2020

Du vil få et veltilrettelagt forløb, der sikrer 
effektiv læring og udvikling og ledelsesredskaber 
og metoder, du kan anvende med det samme. 
Du vil reflektere, afprøver og træne over din rolle 
som leder og skabe værdi. Du vil rykke og opnå 
læring, som virksomheden og andre tydelig kan 
se effekten af. 
Koncepten er udarbejdet, at faserne er mellem 
1-2 måneder imellem. 
Coaching møderne foregår enten som personlige 
møder i din arbejdsplads eller via telefon / 
Skype, hvor du får sparring i dine 
ledelsesudfordringer / hjemmeopgaverne som 
du får under kursusdagene.



Fase 1 
4 dage

Fase 3 
4 dage

Fase 5  
3 dage

Fase 4  
4 dage

Fase 2 
4 dage

Værdiledelse

Forandrings- 
ledelse

Det personlige 
Lederskab

Motivation 
Kommunikation 

Samarbejde

Opfølgning

Virksomhedens værdier og målsætninger,  
lederroller, ansvar og opgaver, Ledelsesretten, 
udfordringer og vilkår, arbejdspladsens kultur

Krav og processer, teorier 
og metoder, delegering

Hvor er vi nu? Hvad mangler  
vi at gøre?

Kommunikationsteorier, samarbejdsøvelser 
 motivering, personlig udviklingsplan

Kerneopgaven, Det personlige profil (PPA+),  
egen identitet og selvindsigt 

og den personlige tilbagemelding

Alle deltagerne får bogen 
“Aqutsisumut ikiueqqaarneq” (Førstehjælp i ledelse) 

af  Poul Lyberth, ISBN 978-87-93321-75-5 
forlag HISTORIA samt Persontest PPA+ profil med manualer



Kan du 
genkende dig selv i 

disse situationer, så er det 
tid til at kontakte Nanoq 

Akademi eller din 
leder

Du vil gerne udvikle dig som leder 
Du er ny eller vil udforske ledelsesverden 
Du mangler èn som kan sparre dig som leder / medarbejder 
Du er meget alene i din ledelsesrolle 
Du vil gerne forstå og håndtere ledelsesudfordringer 
Du vil gerne styrke engagement hos dine medarbejdere 
Du vil gerne skabe trivsel og resultater 
Du vil gerne trives i dit lederskab 
Du vil gerne vide hvilken ledertype du er 

Udbytte 
som du kan 

forvente

Effektiv leder 
Bedre til at skabe relationer 
Bevidst om ledelse 
Nærværende og lyttende 
Bedre til at skabe motivation og engagement hos dine 
medarbejdere 
Du bliver sparret 
Du kan håndtere forandringer 



Praktiske oplysninger 
(Praktisk Lederuddannelse - NANOQ -)

• Uddannelsen foregår på Nuuk, Issortarfimmut 1, 1. sal i Nuuk: 

• Fase 1: 23.-26. april 2021 

• Fase 2: 28.-31. maj 2021 

• Fase 3: 25.-28. juni 2021 

• Fase 4: 13.-16. august 2021 

• Fase 5: 17.-19. september 2021 

• Tilmelding via tilmeldingsblanket 

• Kursusafgift pr. deltager: Kr. 4.350,00 pr. modul som afregnes 1 uge 
før afholdelse. (HUSK at din arbejdsgiver har godkendt din deltagelse) 

• Minimum 12 deltagere 

• Kursusgebyr er inklusive fuld forplejning 

• Rejser og ophold er ikke inklusive 

• Uddannelsen foregår på grønlandsk 

• Tilmelding HER 

• Link til din underviser HER


