
PRODUKTBESKRIVELSE Vi-orienteret ledelse

INDHOLD PÅ WORKSHOPPEN
Denne dagsworkshop er designet til 
at hjælpe dig som leder med konkrete 
redskaber, til at implementere en 
vi-orienteret indstilling i eget team og
organisation. Programmet indeholder
38 praktiske redskaber til at sikre at du
selv og dine medarbejdere arbejder
med en vi-orienteret indstilling.
Redskaberne er delt op i 4 kategorier
og 30 forskellige typiske situationer, så
det er let for dig, at finde det relevante
redskab.

KATEGORIER AF REDSKABER
• Redskaber til ansvarlighed
• Redskaber til samarbejde
• Redskaber til konflikthåndtering
• Redskaber til generel ledelse

TYPISKE SITUATIONER
• Nyansættelser
• Onboarding
• Teams der ikke samarbejder
• Teams i konflikt
• Manglende afstemning og

koordinering
• Lav moral og engagement
• Klager fra teamet

• En person yder ikke sit bedste
• Et udfordrende mål
• Når det er svært med en person
• Forbedring af kommmunikation
• En person yder ikke nok
• En person prøver at gøre alt selv
• Coaching af et teammedlem
• Hvem skal forfremmes?
• Processer og procedurer føles

som en byrde
• Håndtering af stor arbejdsbyrde
• Kunder, der er utilfredse med

produkter/services
• En besværlig leder
• En besværlig medarbejder
• Vi performer under vores mål
• Vanskelige samtaler
• Kvalitetsudfordringer
• Overlevering mellem skiftehold
• Manglende kommitment
• Vigtige beslutninger
• Implementering af en ny proces
• Nedbrydning af siloer
• Håndtering af stor

medarbejderudskiftning
• Afskedigelse

WORKSHOP

HVAD FÅR DU MED HJEM?
Som deltager går du hjem med en god 
forståelse af, hvordan alle 38 redskaber 
kan bruges og med en specifik plan 
for hvilke udfordringer du vil arbejde 
med, når du kommer hjem. Samt 
efterfølgende online adgang til samtlige 
redskaber.

SPARRING EFTERFØLGENDE
Hvis du har behov for det, kan 
du overveje, at få sparring fra en 
Arbingercoach / konsulent i en periode 
efter workshoppen. Se priser nedenfor.

MATERIALER
Deltagerne får en håndbog;  
Vi-orienteret ledelse, samt adgang til 
alle redskaber online efterfølgende. 

HVEM KAN DELTAGE?
Deltagerne SKAL have deltaget på 
Arbingers 2-dags workshop:
Fra jeg- til vi-orienteret indstilling for at 
kunne deltage. 

HVEM BØR DELTAGE?
Denne workshop er egnet til ledere på 
alle niveauer i en organisation samt til 
kommmende ledere. 

VI-ORIENTERET   
LEDELSE



PRODUKTBESKRIVELSE Vi-orienteret ledelse 

Sektion Beskrivelse

Sektion 1 Vi-orienteret ledelse

Sektion 2 Hvordan vi udvikler os til at tage ansvar

Sektion 3 Forbedring af samarbejde

Sektion 4 Løse konflikter og opbygge relationer

Sektion 5 Redskaber til supervision og 
præstationsevaluering

Sektion 6 Gameplan

AGENDA   Vi-orienteret ledelse (kl. 9-16.30)

For yderligere information kontakt Arbinger på: info@arbinger.dk - eller tlf. 50928663 /  25302900. 
Læs mere på www.arbinger.dk 

PRISER 
Prisen for workshoppen er kr. 5.200 + moms. Prisen er inkl. forplejning (let morgenservering ved ankomst, frokost og 
eftermiddagskage). Workshoppen afholdes kl. 9-16.30. 
Vi holder også Træn Træneren for interne facilitatorer på dette program. Det er også et 1-dags program og koster kr. 6.900 + 
moms, og er kun for personer, som allerede er interne facilitatorer i Fra jeg- til vi-orienteret indstilling.
Det er også muligt med et internt Træn Træneren hold i egen virksomhed for op til 20 personer. Prisen er her kr. 40.000 kr. + moms, 
samt materialer á kr. 360 pr. person. 
Ønsker du at bestille 4 opfølgende samtaler med en Arbingerkonsulent for at hjælpe med implementeringen, kan vi tilbyde 4 x 1 
timer via Skype eller telefon for kr. 10.000 + moms. 

TILMELDING 
Send en mail til: info@arbinger.dk med navn, eventuelt firmanavn og CVR-nummer. Workshoppen gennemføres med minimum 
8 deltagere. Ved framelding tidligere end 14 dage før, tilbagebetales det fulde beløb. Ved framelding senere end 14 dage før, 
tilbagebetales pengene ikke. Gennemføres workshoppen ikke, refunderes det fulde beløb.

DATOER & STED 2021
Sted: Hotel Helnan Marselis i Aarhus. 

WORKSHOP

Onsdag d. 23.November 2022

TRÆN TRÆNEREN
Kontakt os for nærmere info og datoer.




