
                                                                                

 

 

 

 

En leders mange samtaler, både formelle og uformelle, med medarbejdere, kolleger,  

kunder og samarbejdspartnere har overordentlig stor betydning for  

social kapital, performance og stemning i organisationen.  

 

Denne workshop er en ny, intensiv og involverende måde at træne dine samtalefærdigheder på,  

der hvor dilemmaerne er størst og samtalerne er de sværeste,  

især fordi du som leder er opmærksom på og måske bekymret for samtalens efterfølgende effekt. 

 

Kombinationen af en erhvervsskuespiller og en narrativ coach som samtaletrænere, skaber rammerne  

for en nysgerrigt, eksperimenterende, trygt  og intensivt læringsrum. 

 

DEN ENKELTE LEDER 

Får praksiserfaring i forhold til håndtering af svære samtaler 

Modtager feedback og feedforward fra ledelseskollegaer og workshoppens to ledelsescoaches  

Bliver præsenteret for blinde vinkler og bliver klogere på egne benspænd 

 

LEDERGRUPPEN 

Får plads til dybdegående vidensdeling omkring ledelsesfaglige problematikker  

Giver i workshoppen hinanden inspiration og nye vinkler på håndtering af ledelsesudfordringer 

Får med workshoppen et indgående kendskab til ledergruppens samlede udfordringer og således et solidt grundlag at give kollegial 

sparring ud fra efterfølgende 

 

ORGANISATIONEN  

Opnår en fælles platform for nuancering af samtalen som ledelsesdisciplin 

Får en gruppe ledere der målrettet kan understøtte den gode relation til kunder og medarbejdere, og fungerer som forgangsmænd for de 

øvrige ledere og medarbejdere 

Får styrket en kultur omkring det at se samtalen, som værende de små byggesten der skaber organisationen 

 

SAMTALEN SOM LEDELSESDISCIPLIN 

 

TO DAGES TRÆNING 

FOR LEDERE OG LEDERGRUPPER 

I PRAKTISK HÅNDTERING AF LEDELSESDILEMMAER 

MED UDGANGSPUNKT I SAMTALEN 

 

 



 

WORKSHOPPENS FORLØB 

DAG 1: NARRATIV KONSULTATION 

På første dag kortlægges den enkeltes udfordringer og dilemmaer, samt erfaringer og færdigheder. 

Udgangspunktet for dette er et individuelt narrativt interview. De øvrige workshopdeltagere lytter som vidner og bliver efterfølgende 

inviteret, og bidrager med deres input i forhold hvad interviewet sætter i gang hos dem.  

Kortlægningen af udfordringer og dilemmaer sker for at få et nuanceret blik på de konkrete situationer, samt hvad den enkelte gør sig af 

tanker omkring det oplevede, så det kan være et udgangspunkt for det videre arbejde.  

Kortlægningen af erfaringer og færdigheder i håndteringen sker for at få set på de færdigheder den enkelte gør brug af i samtalerne, og 

får set på hvilke andre erfaringer der er med samtaler, som man oplever er gået godt. 

Disse interviews giver grundlag for den enkeltes valg af fokuspunkt i arbejdet dagen efter.  

DAG 2: PRAKSISTRÆNING 

På anden dag vil hver af deltagerne skiftevis træne svære samtaler over for professionel erhvervsskuespiller. Udgangspunktet for 

træningen er de individuelle fokuspunkter som hver enkelt leder har fået kortlagt dagen før. De andre deltagere udgør et supporterende 

team hvis opgave det er at være behjælpelige i forhold til at kunne se nye håndteringer og effekten af dem i samtalerne. 

 

                          

Træningen er rammesat således: 

 Der lægges strategi og målsætning for samtalen.  

 Samtalen spilles 

 Lederen reflekterer kort over hvordan det var at 

prøve samtalen af 

 Det supporterende team fortæller hvad de bed 

mærke i 

 

 Herefter er gentræning en mulighed 

 
Dagen afsluttes med en opsamling af læringspunkter fra de to dage samt beslutninger 

om det fortsatte arbejde med fokuspunkter for den enkelte og/eller teamet. 

 



  

                           

HOLDET BAG: 

 

 

Om at arbejde narrativt siger hun: 

”At arbejde narrativt betyder at tage udgangspunkt i det enkelt menneskes meningsskabelse, som hænger sammen med gruppen, 

organisationen og kulturens meningsskabelse. Det handler om at arbejde med hvordan der skabes mening omkring hændelser, 

begivenheder, handlinger og talehandlinger og hvilke effekt det har på det liv der udspiller sig efterfølgende” 

 

 

 

Om praksis træning af svære samtaler siger hun: 

”Forandringer sker sjældent blot ved at tale om det, der skal handling til. Ved at træne svære samtaler med en professionel 

erhvervsskuespiller, træner du mere en blot at prøve at sige ’de rigtige ting’ i samtalen. Hvilket aftryk sætter dit kropssprog, dine 

stemmeføring og dine pauser, hos det menneske du taler med? Træningen giver er erfaring som du kan brug direkte i dit virke 

efterfølgende” 

 

OPFØLGNING 

Alle lederne vil 14 dage efter forløbet blive ringet op af en af workshoppens konsulenter som i et kort interview vil spørge ind til hvilken 

læring lederen har taget med sig, og udfordrer lederen på hvordan disse fremtidssikres.  

 

 

SIDSEL ARNFRED er hovedkvinden bag virksomheden Narrativ Konsulent. Før dette var hun 6 år som konsulent og 

underviser på den narrative efteruddannelse DISPUK, hvor hun bl.a. har arbejdet indgående med den narrative 

samtale praktiseret i ledelse og i organisationer generelt. Derudover har hun er baggrund som jordmoder og har i 

flere år også fungeret som chefjordemoder. 

 

STINE HORN GADE er konsulent i konsulentvirksomheden Cubion. Før dette var hun 6 år ved virksomheden ACT! hvor 

hun, som proceskonsulent specialiserede sig i læringsprocesser der tager afsæt i praktisk træning. Hun har desuden en 

baggrund som cand. mag i dramaturgi og psykologi, har den 2-årige efteruddannelse som narrativ proceskonsulent 

fra DISPUK og er erhvervsskueskuespiller. 

 

http://dk.linkedin.com/in/stinehorngade


HVEM 

Workshoppen retter sig mod ledere med direkte personaleansvar fra samme virksomhed. 

 

 

PRAKTISK 

Holdstørrelse max. 5 personer. 

 

 

PRIS 

Kr. 48.000, eks. moms, transport, lokaleleje og forplejning for to dage á 7 timer varighed, med to konsulenter begge dage. 

 

KONTAKT 

STINE@CUBION.DK     MOBIL: 28474241      SIDSEL@RNFRED.DK     MOBIL: 23434680

mailto:stine@cubion.dk
mailto:sidsel@rnfred.dk


 


