Kære Kontaktperson

Vi vil gerne tilbyde dig en mulighed for hjælp i din varetagelse af leder-hvervet.
Derfor har vi sammen med Christian Jensen, Akademiet for Bevidst Lederskab, udviklet kurset:

God menneskelig ledelse
Dagen byder på ganske jordnære og praktisk anvendelige værktøjer, som du kan bruge i
din dagligdag fra det øjeblik, du forlader lokalet.
Til brug for din forberedelse af dagen, vil du efter din tilmelding til kurset (se nedenfor)
modtage et par spørgsmål og blive bedt om at medbringe et par konkrete eksempler på
udfordringer eller problemer, du kunne ønske dig at finde en god løsning på, og jo flere
praktiske eksempler, du har med fra din hverdag, jo større udbytte får du af dagen.
(Du holder naturligvis de involverede personer i dine eksempler anonyme, når vi arbejder med dem.)

Så deltag i denne uddannelsesdag og få input til bl.a. disse emner:
•
•
•
•
•
•
•

Hvad er god menneskelig ledelse?
Din personlige kommunikation
Det klare sprog – det fredelige udtryk
Hjernen – ”alle konflikters moder” – og alle konflikters løsning
Din gode, menneskelige ledelse baseret på indlevelse og konsekvens
Konflikthåndtering og -anvendelse
Brug konflikter til læring

Kurset er en éndags-uddannelse fra 9:00 – 14:00 (morgenkaffe fra kl. 8:30) og afholdes på
følgende datoer:
•
•
•

Lørdag den 28. september 2019 i mødelokalet på Næstved Provsti, Østre Kapelvej 10,
Næstved
Lørdag den 26. oktober 2019 i Kalundborg Provsti, Finderupvej 18, Finderup, 4270 Høng
Lørdag den 9. november 2019 i Tryggevælde Provsti, Industrivej 2, 4683 Rønnede

Tilmelding senest 3 uger før kursusdagen til Benny Lykkegaard på e-mail: bel@km.dk. Eller til
Per Christensen på e-mail: pfc@km.dk
Du kan tilmelde dig det kursus, der passer dig bedst – uanset hvilket provsti du tilhører. Vores plan
er ligeledes at afholde kurser efter nytår. Der max. plads til 12 deltagere på hvert kursus.

Med venlig hilsen – og vel mødt!
Provstikonsulenterne
Per Christensen og Benny Lykkegaard

