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RAMMER
Undervisningen foregår på Erhvervsaka-
demi Sjælland, Femøvej 3, 4700 Næst-
ved i tidsrummet 8.30 – 14.00.
Du finder Erhvervsakademi Sjælland i 
Næstved ved havnen, tæt på Næstved 
Centrum. 
Du vil møde ledelseskonsulent Mette Yde, 
som faciliterer igennem hele forløbet.

4 IFLI Master Class temadag fra kl. 8.30 – 14.00

PRIS 
8.000* - prisen inkluderer materiale og fuld forplejning.

* for medlemmer af IFLI eller studerende på EASJ efter-
uddannelse ydes 25% rabat (din pris 6.000 kr.).
Du kan også købe et enkelt modul for 2.500 kr.

Vær med, når Institut for Ledelse og Innovation (IFLI) og Erhvervs aka 
demi Sjælland (EASJ) åbner dørene til årets første IFLI Master Class (IMC) 
i ledelse.  

IMC er i dette forår sammensat af 4 temadage med hver 
sin mester, der har et dybtgående kendskab indenfor sit 
fagområde. Om morgenen fordyber deltagerne sig i te-
maet. Efter frokost forbinder vi den nye viden til din egen 
hverdag som leder. 

Med dig hjem i tasken har du relevant læsestof og værk-
tøjer fra IMC dagene.

Der afholdes fire temadage på denne IMC: Dialog, foran-
dring, filosofi og branding.



TÆTTERE PÅ DIG 
TÆTTERE PÅ JOB

IFLI Master Class i ledelse arrangeres i samarbejde 
mellem:

ErhvervsAkademiSjælland

DIALOG
REINHARD STELTER  
Tirsdag den 14. marts 2017 
kl 08:30 til 14:00
Reinhard Stelter er Professor og le-
der af Coaching Psychology Unit, 
Institut for Idræt og Ernæring, Kø-
benhavns Universitet. Her forsker 
og underviser han bl.a. inden for 
psykologi, coaching, læring, udvikling, ledelse og livs-
stilsændringer.

Verden omkring os og livet i virksomhederne bevæger 
sig hele tiden og som ledere har vi mere end nogensinde 
brug for værktøjer, hvor ledere og medarbejdere lærer og 
udvikler sig sammen. På denne temadag inviterer Rein-
hard Stelter dig indenfor i et univers, hvor samtaler er en 
kunst, som giver grobund for nye forståelser af dine med-
arbejdere og dig selv.

Reinhard Stelter introducerer de nyeste coaching begre-
ber fra hans nye bog ”Kunsten at Dvæle i Dialogen”, hvor 
han skriver om kvalificering af professionelle hverdags-
dialoger gennem tredje generations coaching®. Efter fro-
kost øver vi os i at føre dialoger, der kan berige begge 
parter i samtalen.

FORANDRING
SVERRI HAMMER  
Onsdag den 5. april 2017 
kl 08:30 til 14:00
Sverri Hammer er lektor på DTU og 
partner i Mobilize. Sverri underviser 
bl.a. i meningsskabelse og foran-
dring.

Hvordan navigerer vi som ledere i en verden, hvor vi ikke 
kan styre alting; en verden, hvor vi ikke kan forudse alle 
hændelser omkring os og vi oplever, at kræfter omkring 
os til tider ændrer vore vilkår for ledelse på et øjeblik? 
Hvordan træffer vi beslutninger og skaber mening i den 
daglige ledelsespraksis? 

Sverri Hammer tager udgangspunkt i historien ”Young 
Men and Fire”, når han introducerer os til meningsskabel-
se i forandringer, der uventet dukker op. Efter frokost ar-
bejder vi videre med pludselige forandringer, der kunne 
opstå i din egen virkelighed.

FILOSOFI I LEDELSE
OLE FOGH KIRKEBY  
Torsdag den 4. maj 2017 
kl 08:30 til 14:00
Ole Fogh Kirkeby er filosof, ledelse-
steoretiker, forfatter, og professor 
ved CBS. Han er mag.art. i idéhisto-
rie og dr.phil. i filosofi.

Har du en filosofi om ledelse? Hvordan kan du som leder 
finde ind til den komplicerede og krævende rolle, du skal 
udfylde i den moderne organisation? Ole Fogh Kirkeby 
holder os fast på, at det ikke rækker, at du som leder ori-
enterer dig ud fra en etik baseret på værdier, som du gør 
håndgribelig igennem dialog og konsensus. Som leder må 

du være fundamentalt forbundet med en ny ansvarlighed, 
igennem hele din personlighed. Du kan først virkelig være 
leder, når du forstår dig på at være menneske.

Hvem ved, hvor denne temadag om filosofi i ledelse brin-
ger os hen? Ole Fogh Kirkeby leder an med et filosofisk 
blik på nutidens præmis for rollen som leder og de krav, 
det stiller til lederen som menneske. Efter frokost griber 
vi ud efter de filosofiske ”kroge”, der kan gøre os klogere 
på os selv og vores daglige ledelse.

BRANDING
KRESTEN SCHULTZ JØRGENSEN  
Torsdag den 1. juni 2017 
kl 08:30 til 14:00
Kresten Schultz Jørgensen er stifter 
og partner i Lead Agency og har i sin 
karriere beskæftiget sig med kom-
munikation som strategisk ledelses-
værktøj. Derudover har han tidligere 
været redaktør på Dagen, Aktuelt og Politiken, nordisk 
kommunikationsdirektør i The Coca-Cola Company og 
kommunikationsdirektør på Det Kongelige Teater.

Hvem er I? Og hvad gør jer unikke? Det er spørgsmål, en-
hver organisation bør stille sig selv. I en tid hvor relationer 
og meningsskabelse sætter dagsordenen, er det blevet 
særligt vigtigt, at organisationerne sikrer, at deres medar-
bejdere, kunder og samarbejdspartnere ved, hvem de er, 
og hvad der gør dem til de unikke spillere i markedet. Det 
gælder om dygtigt at kommunikere virksomhedens iden-
titet, fordi den har stor indflydelse på salg, jobtilfredshed, 
-involvering og motivation samt samarbejde.

Kresten giver et inspirerende indlæg om strategisk bran-
ding. Efter frokost arbejder vi med deltagernes kommuni-
kation af deres egen virksomheds identitet.



LÆS MERE PÅ

EASJ.DK
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FORMÅLET
Formålet på IFLI Master Class i Ledelse er at skærpe 
deltagernes evner til at sætte retning og skabe re-
sultater i et landskab af muligheder og relationer.  
Intuition og tilstedeværelse kombineres med viden 
som drivkraft til opnåelse af nytænkning, inddragel-
se og produktivitet.

DIT UDBYTTE AF FORLØBET
IFLI Master Class i Ledelse lægger vægt på, at man 
som handlekraftig leder bør kunne mestre både vi-
den og væren. Du gennemgår et forløb, hvor du får 
indsigt, træning og konkrete værktøjer til at arbejde 
med dine ledelsesmæssige problemstillinger.

Du får metoder, der kan sætte dig i stand til at ska-
be forandringer og vise handlekraft, som bliver me-
ningsskabende for dig og dine omgivelser. 

Du træner tænke- og handlemåder, der med ud-
gangspunkt i din egen tilstedeværelse i hverdagen 
kan udvikle dig selv, dine medarbejdere og din or-
ganisation/virksomhed. Du vil med andre ord kunne 
begå dig i et komplekst ledelseslandskab.

MÅLGRUPPE
Alle med tilknytning til ledelse, der vil udvikle deres 
videns- og handlekraft, så de kan skabe konkrete re-
sultater i deres praksis.

YDERLIGERE OPLYSNINGER OG TILMELDING
For tilmelding: send en mail til Pia Madsen,   
tlf. 50 76 28 34 - pima@easj.dk.  
Tilmelding er bindende 14 dage før første dag.
Indhold mv. i Master Class:  
Ledelseskonsulent Mette Yde, tlf. 26 14 08 14 –  
metteyde@mindaction.dk


