
Bedre til at kommuniker og håndter konflikter 
Kort sagt – du vil efter lederforløbet opleve, at du bedre forstår at kommuniker og håndter konflikter, du vil kunne handle 
hurtigt og aktivt. Du vil opleve, at samarbejdet mellem dig og dine medarbejdere samt kolleger imellem i højere grad 
bliver præget af øget tillid og forståelse for forskelligheder.

Du vil få udarbejdet en personprofil, som kan være med til at give dig indsigt i, hvorfor du reagerer, som du gør,
 og hvordan du kan samarbejde med forskellige persontyper.

Udtalelser fra tidligere deltagere:

Pris for kursusforløbet  SLF medlem Ikke SLF medlem

6 x ½ dage inkl. personprofil kr. 9.000,- kr. 9.900,-

Deltagergebyr AMU kr. 506,- kr. 506,-

Mulighed for VEU-godtgørelse   kr. - 2.676,- kr. - 2.676,-

Nettopris efter VEU refusion    kr. 6.830,- kr. 7.730,-

Priserne er ekskl. moms, men inkl. forplejning. 

Tilmeld dig på slf.dk eller ring 7320 2600SLF - rådgivning med kant
SLF  ·  Billundvej 3  ·  6500 Vojens  ·  7320 2600

Jeg tænker mere positivt

Jeg har lært at undgå konflikter 
ved at forventningsafstemme

Kulturforskelle kan betyde forskellige 
måder at skulle lede medarbejdere på.

Jeg er blevet mere tydelig og  
opmærksom på mit kropssprog

Jeg har lært, at medarbejdere skal tackles 
og motiveres forskelligt

Jeg har lært en del om min egen person 
og min lederstil.

Jeg er blevet en bedre personkender

Få talt om tingene med det samme 
– på en åben og ærlig måde.

Jeg lærte meget af at sparre 
med de andre deltagere.

praksisorienteret lederudviklingsforløb

Se 
video

Bliv en bedre leder

Vi  kan tilbyde dig et praksisorienteret 

lederudviklingsforløb for alle ansatte 

med ledelsesansvar i landbruget og 

landbrugsrelaterede fagområder.

Kursusforløb med seks moduler  
4. okt. 2021 Rollen som leder

1. nov. 2021 Forventningsafstemning og uddelegering

22. nov.2021 Gennemslagskraft og kommunikation

13. dec. 2021 Planlægning og prioritering

10. jan. 2022 Konflikthåndtering og svære samtaler

7. feb. 2022 Motivation og fastholdelse

Alle dage fra kl. 9 - 13:30


