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Før forløbet vil du 
modtage 3 sessioners 
mentoring med din 
mentor. 

Her finder I sammen frem 
til, hvad netop du skal 
fokusere allermest på i 
forløbet. 

Forår 2020 og mentoring 

Gennem mentoring 
bliver du talt med og 
guidet til det bedste 
forløb for dig. Det gør du 
enten sammen med 
Frank Pedersen, Jørgen 
Kjærgaard, Stine Bosse 
eller Mette Gyde.



Vi ankommer til Sirene 
Blue Resort kl ca. 17.00, 
og efter indkvartering går 
vi rundt i omegnen. 

Her bliver I fortrolige med 
de dejlige omgivelser, der 
danner rammen for jeres 
dannelsesrejse. I kommer 
til at arbejde meget 
sammen, og det er 
vigtigt, at vi alle bliver 
fortrolige med hinanden. 
Derfor vil vi sikre, at I 
hurtigt får mere end bare 
navne og titler på de 
andre deltagere, der er 
med på rejsen.

Vi spiser sammen kl 20:00 
på Sirene Blue Resort 

Den  17. maj

Undren er begyndelsen til 
visdom. 

Sokrates



Dagen starter med et 
overblik over vores 
dannelsesrejse. 

Bevægelse
Balance og
Bevidsthed 

Dette foldes ud første gang. 
Hvad er det personlige 
lederskab? Findes der et 
facit eller endsige en 
endestation, og hvordan 
skal vi i praksis sammen 
finde vej og du finde din 
vej?
Derefter skal vi i to dage 
arbejde med BEVÆGELSE. 
Vi lægger ud med en 
fantastisk Keynote fra 
Morten Albæk, der også 
faciliterer en workshop.

Alle dage ender med, at I 
tænker over og forbereder 
jeres personlige lederskab.

Hver dag spiser vi sammen 
kl. 20.00.

Den  18. maj

Bevægelse handler om alt 
andet end frygt og 

”forandring”. Bevægelse 
handler om mening 

(purpose) og formål. Endelig 
handler det om at mærke og 
føle, og det særlige ansvar, 

der følger af dette.



Vi starter dagen med en workshop i to faser, hvor vi 
arbejder med BEVÆGELSE i ledelse 
–  en blanding af ”walk and talk” og skarpe dilemmaspil 
venter.

Stine Bosse samler op i plenum.

Den 19. maj

Om eftermiddagen stiller vi skarpt på fremtidens  
medarbejdere. Hvis vi som ledere føler os udfordret nu, så 
vent til du møder de næste generationer. Alexandra 
Krautwald tager os med i værkstedet. Hvis ikke de kan se 
en dybere mening med jobbet, skifter de. Vi binder en 
sløjfe med tanker tilbage til Keynote af Morten Albæk og 
morgenens konklusioner. 

Der arbejdes i en blanding af oplæg og workshop. 



Dagen starter med Keynote 
af Stine Bosse. De næste to 
dage handler om BALANCE. 
Vi starter med balance i 
ledelse. Hvordan favner vi 
alle stakeholders? Hvordan 
balancerer vi de interesser, 
der af og til er 
modsatrettede? 

Vi arbejder også med et 
samfundsperspektiv i 
moderne ledelse. Hvordan 
får vi fat i dette uden 
nogensinde at glemme 
hverken aktionærer, 
kunder og medarbejdere? 

Vi ”stemmer med 
fødderne” og udfordrer 
hinanden i åbenhed og 
tillid.

Den  20. maj

Om eftermiddagen går vi ind i 
et dynamisk rum for 
diversitetsledelse. 
Forskellighed er en drivkraft 
for udvikling. Antropologerne 
Gitte Olskær og Nicoline 
Qvortrup leger med vores 
”unconscious bias”.

Vi arbejder med øvelser, der 
åbner os mod nye 
erkendelser.

Om aftenen spiser vi i Poros 
by, på den bedste taverna. Vi 
får besøg af en blændende 
taler, Christos Stylianides. Han 
sætter ”græske, cypriotiske og 
sydeuropæiske” ord på 
verdens udfordringer. Hvad 
betyder det for ledelse? 
Oplægget foregår på engelsk.



Vi tager tråden op fra alle 
dagene og går i 
arbejdsværelset med Mette 
Gyde. Hun vil tage os 
gennem det mest 
opdaterede inden for 
bæredygtighed  som 
“driver” for BALANCE og 
som ledelsestema. 

Der arbejdes med både 
oplæg og workshop.

Om eftermiddag går vi 
sammen ind i det private 
rum for balance. Hvordan 
kan jeg se på min 
livsbalance på nye måder? 
Hvornår er der rødt, gult 
eller grønt lys på begrebet 
”jeg har travlt”? 

Du kan kun lede med 
balance, hvis du er i 
balance med dig selv og i 
dit liv. 

Vi afslutter dagen med en 
workshop om dit personlige 
værdikompas. 

Den  21. maj

Hvordan kommer vi fra 
verdensmål til ledernes 

hverdagsmål? Hvordan får vi 
bæredygtighed i bredeste 

forstand til at blive kernen i 
vores lederskab? Hvilke greb 

kan du bruge for at blive 
konkret med din 

organisation?



Hvis ikke vi ved, hvad vi laver og tænker over det, kan vi 
ikke opnå de resultater, vi gerne vil. Svend Brinkmann er 
gæstetaler og skal nok rykke ved nogle af vores antagelser. 
F.eks. om at sige ”NEJ”, for at sige ”JA”. Om at være 
bevidste i vores lederskab og turde ”STÅ FAST”.

Svend faciliterer også en workshop.

Den 22. maj

Om eftermiddagen laver vi livsbilleder og bruger vores 
herlige omgivelser intenst.

Du får ekstra tid denne dag til de afsluttende, men hélt 
afgørende tanker om dit personlige lederskab. Noget, du 
sammen med os alle, skal proklamere på Epidavros ved 
solopgang næste dag. 



Vi skal tidligt op. Vi skal 
ankomme til Epidavros kl 
7:00.

Her skal du proklamere dit 
personlige lederskab. Det 
foreviges, og du får det 
selvfølgelig med dig. 

Vi spiser frokost, og I har 
mulighed for at indånde 
stedets helt særlige 
atmosfære af tradition, 
fornyelse, storhed og fald 
og fremfor alt intensitet.

Den  23. maj

Vi samler op, når vi er 
tilbage på Sirene Blue 
Resort.

Vi slutter af med en 
festmiddag, hvor dejlig 
overraskelse venter. 



Denne dag er 
hjemrejsedag, og som alle 
andre dage tilbydes der 
morgentræning til dem, 
der har lyst. 

Efter træning og 
morgenmad er der 
udtjekning. Herefter 
kører bussen os til båden, 
der fragter os til 
fastlandet. Vi fortsætter 
med bussen  til Athen 
lufthavn. 

Men vi slipper dig ikke 
helt endnu, for over 
sommeren følger der 3 
sessioners mentoring. 

Den  24. maj

Sokrates

For at finde dig selv, tænk 
for dig selv. 



Sommer 2020 og mentoring

Dit lederskab vil stå styrket, 
og du vil kunne hvile i det, du 
har lært.

I de 3 sessioners mentoring, der ligger efter Poros, vil vi 
sammen samle op på dine erkendelser og støtte dig i at 
få det lærte med hjem.  

Det er vigtigt for os, at du også bliver støttet i at kunne 
gøre.



På forløbet er der lagt 
vægt på det hele 
menneske. Det betyder 
også, at kroppen skal i 
spil. Derfor er der indlagt 
fysisk aktivitet i selve 
programmet. 

Derudover kan du 
tilvælge morgentræning 
efter dit eget ønske mod 
ekstrabetaling.

Det er Bettina Borg og 
Michael Hammer, der 
står for træningen. 

De valgte for mange år 
siden at hive rødderne 
op i Danmark og flytte til 
Poros, hvor de i dag 
driver deres forretning 
indenfor træning og 
personlig udvikling. 

Træningen foregår i 
området af Sirene Blue 
Resort - både på land og 
i vand.

Træning



LiB-netværket 

Netværket er med i 
prisen det første år. 
Vi gør meget ud af, at de 
temaer, der tages op, 
kommer fra netværket 
selv, så det bliver så 
relevant for dig som 
overhovedet muligt. Hver 
gang er der derfor nyt 
spændende tids- og 
temarelevant input til dit 
lederskab.

Det tillidsfulde rum er 
allerede skabt på Poros.

To gange årligt vil 
netværket blive udvidet 
med nye medlemmer, 
som har deltaget på 
forløbet. Derfor er det et 
netværk med et stærkt 
fællesskab, hvor I kan 
spejle jer i hinanden, 
udveksle erfaringer og 
sparre omkring jeres 
personlige lederskab. 

https://www.google.com/maps/place/Poros/@37.5305404,23.4030014,12z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x149f7e794a876847:0xa0ffd52fd8aac543!8m2!3d37.5206262!4d23.4716567


- Dannelsesforløb for mellemledere  

Dette program er udarbejdet af Ledelse i Balance. Vi forbeholder os retten til ændringer. 
Kopiering af denne folder skal krediteres med et Ledelse i Balance logo. 

God ledelse kræver 
bevægelse, bevidsthed og balance


