
 

 
 
 

Innovativ ledelse 
 
 

Ønsker du at kunne motivere og lede dine medarbejdere til at tænke kreativt? Ønsker du at 
udfordre din lederrolle, så du bliver bedre til at skabe et rum, hvor det i den daglige drift 
bliver en naturlig del af jeres hverdag, at inddrage innovative processer? Dette kursus er til 
dig, der har mod på at gå en anden vej. Både i din leder rolle, og med din virksomhed. En vej 
ud af præstations paradigmet hen imod motivations paradigmet. 
 
I løbet af tre kursusdage får du læring i hvad den kreative proces er, og konkrete værktøjer til 
at åbne op for et kreativt Mindset. Vi vil også komme ind på hvorfor det er virksomt at sætte 
tempoet ned, og hvordan en ny kultur kan opbygges hvor der er afsat tid til processen.  
Målet for alle kursusdagene er, at du umiddelbart efter modulet kan bringe din læring i spil 
over for dine medarbejdere, til gavn for din afdeling og virksomhed. 
 
Forløbet er baseret på en systemisk, anerkendende tilgang, en praktisk orienteret tilgang - og 
på din egen aktive deltagelse. 
 
Du vil møde en vekselvirkning mellem korte teoretiske oplæg, hvor dine oplevelser bringes i 
spil, personlige refleksioner over egen adfærd, grupperefleksioner samt plenumopsamlinger 
og – refleksioner, ligesom der også løbende vil være forskellige øvelser, hvor du sætter sig 
selv i spil. 
 
Imellem modulerne er der en hjemmeopgave, som er et mix af individuelle og team-
refleksioner/observationer og som har til formål at øge din opmærksomhed og bevidsthed 
 
 
 
Modul 1 19. og 20. september 2018 kl. 9.00 – 15.00 

• Introduktion til kreativitet som uhæmmet videns anvendelse 
• Hvad hæmmer vores kreativitet? 
• Hvordan bliver man mere kreativ? 
• Arbejdskultur – afdækning af hvilken arbejdskultur der er på din virksomhed 
• Kultur som øger kreativitet 
• Ledelses rolle – mod og åbenhed 
• Træning i horisontal tænkning 
• Opgave fokus 
• Kreativitetens didaktik 
• Gør livet til en leg 
• Ledelses udfordringer i det kreative rum 
• Motivations samtaler – hvad er det? 

 
 
 

 



 

 

 

 

Modul 2      25. oktober kl. 9.00 – 15.00    

 

• Træning i Bono´s hatte 
• Ikke at føle sig bedømt 
• Den kreative proces 
• Din ledelses rolle. Personlighed, rolle, organisation 
• Hvordan kan du arbejde med dit mod i din ledelses rolle? 
• Introduktion til at blive kreativ genial 

 

 

Hvem 

Forløbet faciliteres af Jane Roneklint der udover at være tilknyttet Erhvervsakademi Sjælland 
også er partner, strategi- og ledelsesrådgiver i konsulenthuset Nobiles.  
Jane Roneklint har stor erfaring med undervisning, ledelse, organisationsudvikling, strategi- 
og forandringsprocesser. Hun har arbejdet med udvikling af topledere og mellemledere, 
talentudvikling, coaching samt teamudvikling. Jane har en Diplomuddannelse i ledelse og har 
derudover en Master i organisationspsykologi. 
 
 

Sted 

Erhvervsakademi Sjælland, Maglegårdsvej 2, 4000 Roskilde 

 

Pris 
Kr. 9.500,- inkl. frokost, kage, kaffe og vand 
 
 

Tilmelding / har du spørgsmål? 

Ena Nielsen 
Sekretær - Efter- og videreuddannelser 
Tlf. 5076 2657 / enni@easj.dk /www.easj.dk 
 
 
 

mailto:enni@easj.dk

