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“Der er, for mig at se, mange værdifulde aspekter i coachuddannelsen, som 
jeg allerede undervejs har sat i spil i min egen organisation. Den coachende 
tilgang er i forbindelse med kommunikation et kraftfuldt værktøj, som gør, 
at selv svære samtaler holdes på sporet og bevarer et fremadrettet, 
handlingsorienteret perspektiv med udgangspunkt i det, der allerede 
virker. 

Min rolle som mødeleder er blevet beriget med en lang række nye 
muligheder for at navigere og justere undervejs, og jeg oplever klart en 
større kvalitet i både møder og kommunikation i organisationen.” 

Kirsten Gammelby Musgaard, Skoleleder

LEDELSE OG COACHING 
ALBERG&THYGESENS lederuddannelse; Ledelse, 
Coaching og Organisation er for dig, der ønsker at blive 
dygtigere til; 

• at lede og bevæge mennesker i din organisation vha. 
trænning i effektive og målrettede samtaler, møder og 
kommunikation. 

• at skabe trivsel, arbejdsglæde, engagement og 
motivation i din organisation og derigennem fastholde 
eller udvikle en høj social kapital.  

• at skabe indsigt i og udfordre egne og andres måder at 
tænke og handle på - og derigennem hjælpe til nye 
mønstre og vaner.  

• at afholde effektive og målrettede samtaler med grupper 
og teams - skabe bevægelser henimod fælles mål. 

• at forstå, og lede forskellighed og mangfoldighed i 
organisationer - og at skabe fælles forståelser og 
synergier. 

• at arbejde struktureret, konstruktivt og fremadrettet 
med; “Hvad gør jeg ved opgaven, og hvad gør opgaven 
ved mig?” 

• at arbejde med accelererende LUS-, MUS- og TUS- 
samtaler. 

• at arbejde med samtaler der yder modstand, som f.eks. 
den vanskelige samtale i forbindelse med sygesamtaler, 
afskedigelse, out-placement forløb eller 
samarbejdsproblematikker. 

Med Lederuddannelsen får du både en coachuddannelse 
med afsæt i ledelsesopgaven og to certificeringer i 
Extended DISC værktøjerne på såvel individ- som på 
teamniveau. Coachuddannelsen har et niveau, der giver 
dig mulighed for efterfølgende at arbejde frem mod en 
international certificering inden for ICF - International 
Coach Federation.

COACHUDDANNELSEN 
Mange ledere spørger, hvorfor de skal investere i en 
coachuddannelse - og hvad de skal bruge den til.  

Svaret er enkelt!  

En coachuddannelse giver dig indsigt og træning i at 
anvende en lang række målrettede og relevante 
relations-, kommunikations- og procesværktøjer i 
udviklingen af din ledelse og dit lederskab. Samtidig 
bliver du trænet i at arbejde med konstruktiv 
feedback. 

Du kan forvente, at du allerede efter modul 2 vil 
begynde at omsætte din træning i din hverdag.  
Vi tror på, at den bedste læring og omsætning sker, 
når du bringer din hverdag med ind på uddannelsen 
- og uddannelsen med hjem i din hverdag.  

CERTIFICERING I EXTENDED DISC 
Alle har brug for noget, men der er ikke noget, som 
alle har brug for.  
At lede medarbejdergrupper, der rummer stor 
mangfoldighed og forskellighed, er en fantastisk 
gave. Det kan også være en udfordring. Med 
Extended DISC værktøjerne træner vi dig i at lave 
koblingen mellem ledelse, coaching, DISC profiler, 
og organisation. Du bliver trænet i, hvordan du kan 
omsætte din læring og praksis i forhold til at skabe 
positive synergier og synlige resultater.  
Certificeringerne i Extended DISC sker i samarbejde 
med HR Solutions.  

HENRIK SCHMIDT OG NOVO NORDISK 
Vi har inviteret Leadership Development Specialist 
Henrik Schmidt fra Novo Nordisk til at forstyrre os en 
formiddag på uddannelsen. Her vil Henrik bl.a. tale 
med os om, hvordan Novo arbejder målrettet med 
coaching i forhold til udvikling af ledere og 
medarbejdere i deres organisation world wide. 



“Coaching delen af uddannelsen har givet mig utrolig meget i forhold til 
samtaler med mine medarbejdere og kompagnoner. Jeg kan mærke, at 
værktøjerne fra kurset gør, at de daglige samtaler oftere munder ud i, at 
medarbejderne og teams selv kommer frem til løsningerne på 
problemstillingerne. Jeg bruger ikke så meget, at lave deciderede 
coachning af medarbejdere, men jeg kan mærke, at det giver en anden 
samtaleform generelt. 

DISC certificeringen har virkelig været en øjenåbner for mig. Jeg har efter 
den del af uddannelsen kunne sætte fingeren på flere forhold i 
organisationen, som uden tvivl er et udtryk for forskellige profiler. Jeg er 
sikker på, at dette kommer til at ændre vores arbejdsgange og 
arbejdsopgaver til en mere effektiv og velfungerende organisation … ”   

Jakob Goul Rømsgaard, Virksomhedsejer og Teknisk Direktør

UDDANNELSENS OPBYGNING 
Uddannelsen er bygget op af i alt 6 moduler 
fordelt over 13 dages undervisning, træning 
med konstruktiv feedback og feedforward. 

På modul 1 lærer du, og træner du de  
grundlæggende coachingteknikker i faste 
samtalekonstruktioner, og du modtager 
konstruktiv feedback på din træning. Herefter 
bygger vi langsomt ovenpå med nye teknikker, 
værktøjer, DISC, og nye træningsformer. 
Derudover vil vi løbende lave koblingen til 
ledelse og organisation, og til din hverdag og 
praksis. 

Undervisningsformen er kendetegnet ved 
korte teoretiske oplæg med afsæt i 
genkendelige ledelsespraksis - og med 
inddragelse af hver-dagssituationer fra din og 
de andre deltageres hverdag og praksis. 
Lederuddannelsen har fokus på, hvordan du 
bliver dygtigere til at integrere 
coachingteknikker, tænkning og 
kommunikationsform i din ledelsesstil. 

Træning i at anvende coachingteknikkerne i 
praksis er omdrejningspunktet på uddannel-
sen. Du vil derfor skulle coache de andre 
deltagere på uddannelsen, modtage og give 
konstruktiv feedback og selv blive coachet.  

Vi forventer, at du mellem modul 4 og 6 
træner coachingsamtaler - f.eks. i forbindelse 
med MUS samtaler - og/eller, at du coacher 
eksterne personer.  

Modul 1 
Den 26. og 27. april 2016 kl. 08.00-16.00 Hald Hovedgaard

Grundlæggende coaching i praksis 

Kernekompetencer og etik i professionel coaching, coachmodeller, din 
relationelle værktøjskasse og konstruktiv feedback

Modul 2 
Den 24. og 25 maj 2016 kl. 08.00-16.00 Hald Hovedgaard


Coaching i mødet med andre 
Sprog, tænkning og adfærd i en organisatorisk kontekst - strategier i 
coaching - retning og mål, handling og innovativ evaluering i samtaler

Modul 3 
Den 15., 16. og 17. juni 2016 kl. 08.00-16.00 Hotel Strandtangen


Extended DISC, ledelse og coaching 
Den 15. og 16. juni certificering i Extended DISC personadfærdsanalyser  
Den 17. juni DISC værktøjerne sat ind i en ledelses- og coachingkontekst  

DISC som en forståelsesramme i personaleledelse,  
tænkning og sprog, trivsel og motivation - og i beslutningstagning

Modul 4 
Den 17. og 18. august 2016 kl. 08.00-16.00 Hotel Strandtangen


At bryde rutiner og tænke fremtiden 
At bryde vaner, rutiner og mønstre i organisationer og hvordan du arbejder 

med egne, og andres, mentale modeller i en ledelseskontekst 

Modul 5 
Den 21. og 22. september 2016 kl. 08.00-16.00 Hotel Standtangen


Coaching af grupper og teams 
Certificering i Extended DISC teamadfærdsanalyser og integrering af DISC 

værktøjerne sat ind i en gruppe- og teamcoaching kontekst.

Modul 6 
Den 25. og 26. oktober 2016 kl. 08.00-16.00 Hotel Strandtangen


Uddannelsen i et fremtidsperspektiv 
Coachuddannelsen i perspektiv i forhold til din ledelsesopgave og udfordring, 

asymmetrisk magt i relationer, egen tilstand og mentorcoaching 



På lederuddannelsen vil vi 
bringe de teoretiske dybder 
i spil i hverdagens luftlag.  

Det handler med andre ord 
om, at bringe din hverdag 
med ind på uddannelsen - 
og uddannelsen med hjem i 
din hverdag

MÅLGRUPPEN 
Målgruppen for uddannelsen er erhvervsledere 
og ledere i offentlige organisationer, som ønsker 
at træne og udvikle deres relationelle og kom-
munikative kompetencer.  

Uddannelsen hviler på et solidt systemteoretisk 
fundament. Der er tale om en praksisnær 
lederuddannelse, hvor omdrejningspunktet er 
træning og konstruktiv feedback, og derfor stiller 
vi ikke krav til din uddannelsesmæssige 
baggrund. Dog forventer vi, at du har erfaring 
som leder og med ledelse generelt. 

ALBERG OG THYGESEN 
Undervisere på uddannelsen er Lars Zedlitz 
Alberg og Karsten Thygesen, som begge har 
egen virksomhed, er erfarne og certificerede 
coaches - ligesom de er mangeårige ledere fra 
det offentlige. Derudover er begge erfarne og     
certificerede i anvendelse af Extended DISC i en 
ledelses- og coachingkontekst.  

Kurt Lausen, direktør i HR Solutions, vil varetage 
undervisningen og certificering i Extended DISC. 

 Læs mere på;  www.hrsolutions-as.com

PRIS OG TILMELDING 
Prisen for lederuddannelsen og certificeringer er  
Dkr. 34.750,- eksklusiv moms


Såfremt en virksomhed eller organisation til-
melder et ledelsesteam på tre eller flere ydes 
10% rabat på deltagerprisen for alle tilmeldte. 

I prisen er inkluderet;  

• 13 dages undervisning, træning og individuel 
feedback med to undervisere pr. dag . 

• Grundbog og en omfattende kursusmappe.  

• Certificeringer i henholdsvis Extended DISC 
person- og teamadfærds-analyser.  

• Personlig tilbagemelding på din træning, 
læring og udvikling. 

• Fuld forplejning på hele forløbet. 

Der udbydes i alt 24 pladser på uddannelsen.  

Tilmeld dig/jer uddannelsen ved at sende en     
e-mail med din tilmelding og oplysninger til; 

    mail@larsalberg.dk

Lars Zedlitz Alberg 
Tel.   2484 0751 
Mail  mail@larsalberg.dk 
Web www.larsalberg.dk

Karsten H. Thygesen 
Tel.   2339 1929 
Mail  kat@procesguide.dk 
Web www.procesguide.dk

www.alberg-thygesen.dk
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