
Mødeledelse
Skab effektive møder, der involverer mødedeltagerne

Bliv den gode mødeleder, der er skarp og effektiv
Alle har prøvet at deltage i endeløse møder, der ikke fører til noget positivt. Årsagen til dette er ofte manglende 
planlægning og forberedelse. Det giver både frustrererede medarbejdere og spildte ressourcer.

På vores kursus i mødeledelse uddanner vi dig og dine medarbejdere til at holde effektive møder, som skaber værdi 
for organisationen. Vi zoomer ind på problemer, der typisk florerer i mødekulturen. Du får konkrete værktøjer, der gør 
dig i stand til at strukturere mødet med henblik på den givne situation. Kurset giver også tips og tricks til fx at 
håndtere onlinemøder og hybridmøder, så dine kollegaer og medarbejdere deltager aktivt.

 

Udbytte
Dit udbytte

• Bliv i stand til at analyser en given mødesituation og udnytte dens potentiale

• Lær at skabe struktur og en velkommunikeret dagsorden

• Bliv i stand til at navigere afbrydelser og uforudsete situationer

• Tilpas din kommunikation til situationen

• Bliv stærk til at åbne møder med den rette energi og bevare flowet

• Lær at bruge referatet som et handlingsdokument

Din virksomheds udbytte

• En bedre udnyttelse af møder

• En mere effektiv arbejdsplads – også uden for møderne

• Situationstilpasset kommunikation

• Bedre onlinemøder

Hvem deltager?

Kurset er for alle, der ønsker at blive i stand til at lede effektive møder.

Du oplever måske, at det er svært at fastholde mødedeltagernes opmærksomhed under møder, eller at det er svært 
at få skabt et rum til diskussion og forskellige input. Du oplever sikkert, at der bruges enorme ressourcer på at holde 
møder – men du og din organisation kan få meget mere ud af den investering ved at arbejde målrettet på at 
uddanne bedre mødeledere.

Uanset om din primære mødeplatform er fysisk eller online – eller en god blanding – så vil dette kursus give dig de 



rigtige værktøjer.

På kurset arbejder du med:

• Mødesituationen

• Struktur og dagsorden

• Mødeåbninger

• Energiflow med fokus på fremdrift og afvikling af diskussioner

• Interaktion både fysisk og online

• Håndtering af afbrydelser

• Mødekultur

Prisen dækker over:

Før kurset

• Spørgeskema

Under kurset

• 2 kursusdage

• Fuld forplejning

• Maks. 12 deltagere

• 1 underviser

• Kursusmateriale med kompendium og logbog til dine notater

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for tilkøb af individuel coaching

Praktisk gennemførelse

Vores grundlæggende tilgang er, at en mødesituation er en kommunikationssituation. Derfor hjælper vi dig og din 
organisation med at analysere mødesituationer, så I får vurderet, hvor behovet for mødet opstår, og hvordan det 
bedst bliver opfyldt. Vi træner dig med øvelser, der sigter efter at komme så tæt på jeres arbejdsvirkelighed som 
muligt.

I løbet af et par intensiv dage kommer vi gennem den vigtigste teori om mødeledelse, og samtidig når vi at applicere 
teorien på deltagernes egne cases. I mindre grupper træner vi at håndtere både mødeåbninger og mødedeltagere, 
der har deres egne agendaer.

https://www.mannaz.com/da/artikler/proces-og-facilitering/kort-guide-til-god-modeledelse/


Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

4. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

4. apr 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/modeledelse/

Konsulent
På kurset møder du én af disse undervisere:

Hanne Dagmar Raaberg

Therese Waltersdorff 

Vidste du...?

Interne kurser

Alle vores kurser kan holdes kun for din virksomhed – enten ude i virksomheden eller virtuelt. Der er god økonomi i 
interne kurser, og fælles læring skaber fællesskab. Kurset tilpasses jeres konkrete ønsker og behov.

Få mere viden

Personlighedstest

Hos Mannaz tilbyder vi et hav af forskellige tests/målinger med feedbacksamtale, så du kan blive en endnu bedre 
version af dig selv. Du kan bl.a. vælge mellem MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/modeledelse/
https://www.mannaz.com/da/virksomhedsinterne-kurser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlighedstest/


Coaching

Hvis du ønsker at arbejde målrettet med din udvikling, kan du supplere dit kursus med coachingsamtaler. 
Coachingen er individuel, og vi har altid en coach med mange års erfaring inden for dit felt.

Køb coaching

Engelsk er altid en mulighed

Mange af vores kurser har en version, der afholdes på engelsk. Hvis det ikke er tilfældet, kan vi altid lave en 
afholdelse på engelsk som internt kursus ude hos jer – fysisk eller virtuelt.

Se engelske kurser

Om Mannaz
Hvad er en virksomheds største konkurrencemæssige fordel? Hvad er en organisations vigtigste aktiv?

Det er menneskene.

Vi leverer kurser og uddannelser samt konsulentydelser – altid med fokus på mennesker og deres samspil i 
organisationer.

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/personlig-coaching/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/en/education/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser


 
Udvikling siden 1975 Mannaz var DIEU, Danske Ingeniørers Efteruddannelse. Se vores historie 
Praksisnær læring Ny viden har først værdi, når den bliver taget i brug. Læs om Mannaz 
Udvikling verden over Vi har kontorer i København, London, Malmö og Aarhus. Kontakt os 
Udnyt jeres potentiale Vi tilbyder også skræddersyede konsulentydelser. Se alle ydelser 

https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/vores-historie/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/om-mannaz/global-tilstedevaerelse/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser
https://www.mannaz.com/da/konsulentydelser/?=snippet-bund-af-kursusbeskrivelser

