
Fra kollega til leder
Find dig til rette som nyudnævnt leder for dine tidligere 
kollegaer

Værktøjer til nye ledere i gamle relationer
Med din udnævnelse til leder skal du sige farvel til din medarbejderidentitet og træde ind i en ny rolle som leder for 
dine tidligere kollegaer.

Din nye lederrolle forandrer dine tidligere kollegaers syn på dig. Du skal nu navigere mellem flere interesser fra fx din 
chef og dine medarbejdere, og det øger kompleksiteten i dine arbejdsopgaver.

Selvom du stadig er den samme person, som inden du blev leder, så er din rolle grundlæggende ændret. 
Relationerne er forandrede, og det er nu dig, der prioriterer og uddelegerer opgaver til dine medarbejdere. Det er 
dig, som vælger hvordan og i hvilket omfang – ikke omvendt.

 

På kurset arbejder du med:

• At gå fra at være medarbejder til leder

• Grundlæggende begreber inden for ledelse

• Forskellige situationer, der kan opstå, når du er ny leder for gamle kollegaer

• Værktøjer, som du kan bruge i hverdagen

• Adgang til et nyt ledernetværk

 

Hvem deltager?

Kurset er for dig, der for nylig er blevet – eller skal til at være – leder for tidligere kolleger.

Du ønsker indsigt i og redskaber til at håndtere lederrollens mange facetter.

Udbytte
Dit udbytte

• Indsigt i og ideer til at tackle hverdagssituationer

• Indblik i at skifte din medarbejderidentitet ud med en lederidentitet

• Indblik i forskelligheder og ligheder mellem en kollega og en leder

• Indsigt i de menneskelige reaktioner og mekanismer



• Indsigt i de forskellige dilemmaer, der kan opstå, når du er ny leder for gamle kollegaer

• Indblik i, hvad de grundlæggende begreber er inden for ledelse

• Adgang til et nyt ledernetværk

Din virksomheds udbytte

• En medarbejder, som er bevidst om sin nye lederrolle

• En medarbejder, som er opmærksom på sin ledelsesadfærd

• En medarbejder, som er parat til at møde “gamle kolleger” i en ny rolle

Kursusoversigt

Dato Sted Modul Overnatning Ledighed

5. jan 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Tivoli Hotel, København V 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Mannaz, København K 1 Modul Nej Ledige pladser 

5. jan 2023 Bella Sky Conference & Event, København S 1 Modul Nej Ledige pladser 

Se opdaterede datoer og priser via linket nedenfor:

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-kollega-til-leder/

Prisen dækker over:

Før kurset

Under kurset

• 2 dages kick off til dit lederskab

https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/fra-kollega-til-leder/
https://www.mannaz.com/da/kurser-og-uddannelser/dit-personlige-lederskab/


• 1 underviser

• Forplejning

• Logbog til dine notater

• Materialer (som kan downloades)

Efter kurset

• Kursusbevis

• Mulighed for, som opfølgning, at få coaching på dine ledelsesmæssige udfordringer og behov

 

Praktisk gennemførelse

Forløbet vil være en vekselvirkning mellem dynamiske oplæg med dialog og øvelser fra det virkelige liv.

Du får en række praktiske metoder, som du kan tage direkte i brug i din daglige ledelse.

For at du kan få det største udbytte af forløbet, er det vigtigt, at du har lyst til at arbejde med dig selv, har forberedt 
dig og er aktiv på dagene.

 

Konsulenter
Undervisningen på kurset bliver varetaget af erhvervspsykologer, konsulenter og chefkonsulenter med bred erfaring 
fra undervisning på andre lederudviklingskurser hos Mannaz. Du vil derfor møde undervisere, der har stor indsigt i 
organisatoriske, ledelsesmæssige og psykologiske problemstillinger.

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

Personlige tests

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 DISC®, MBTI®, Hogan, Lumina Spark, Mannaz 360° m.m.

Læs mere

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


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

