
Den moderne offentlige bestyrelse
Fremtidens bestyrelser i offentlige organisationer og virksomheder har en mere aktiv rolle i 
organisationens strategiske ledelse, og de skal være en værdifuld sparringspartner for 
direktionen. Bestyrelsen skal arbejde bevidst og effektivt med at balancere de mange 
”bundlinjer”, så de kan skabe værdi for både ejere, direktion og brugere.

På denne praksisnære uddannelse, der sætter fokus på offentlige organisationer, institutioner 
og virksomheder, får du en solid og bred værktøjskasse samt træning i professionelt 
bestyrelsesarbejde, så du bliver et attraktivt bestyrelsesmedlem. Dertil opbygger du et 
værdifuldt netværk af sparringspartnere. Ved bestået eksamen modtager du et Mannaz Public 
Board Certificate, der dokumenterer dine kompetencer inden for alle parametre af 
bestyrelsesarbejdet.

Varighed: 

Næste ledige afholdelse: 
- 

Mannaz Bestyrelsesuddannelse (for offentlige 
organisationer)
Styrk værdien af dit bestyrelsesarbejde 

Hvem deltager?
Nuværende eller kommende bestyrelsesmedlemmer i offentlige eller halvoffentlige organisationer og virksomheder, som ønsker at få et solidt fundament, der opkvalificerer dem 
bredt inden for alle parametre af bestyrelsesarbejdet.

 

På kurset arbejder du med:
• Den bevidste håndtering af bestyrelsens mange bundlinjer

• Bestyrelsens ansvar og risikostyring

• Strategi, strategiprocesser og strategisk ledelse

• Værdiskabende adfærd i bestyrelseslokalet

• Relationen til baglandet og de politiske dimensioner

• Din egen bestyrelsesprofil og dit personlige bidrag

• Den effektive forberedelse og deltagelse i bestyrelsesarbejdet



Udbytte
Dit udbytte

• Indsigt i alle parametre, der er relevante for bestyrelsesarbejdet i offentlige organisationer og virksomheder.

• Træning i at håndtere bestyrelsens ansvar, rammer og formalia

• En solid værktøjskasse i strategisk ledelse og bestyrelsesarbejde

• Træning i at være en værdifuld sparringspartner for dine bestyrelseskolleger og for direktionen

• Værktøjer til at skabe en målrettet strategiproces

• Træning i at styrke den overordnede strategiske ledelse i organisationen og i bestyrelsen

 

Din organisations-/virksomheds udbytte

• En mere værdifuld bestyrelse, der skaber klare og motiverende rammer for direktionens arbejde

• Bedre sparring og inspiration fra bestyrelsen

• Den rette nærhed og distance mellem bestyrelse og direktion

• Konkrete metoder og praksisnær viden for specialister inden for bestyrelsesarbejde

• Konkrete cases, dilemmaer og eksempler, som kan anvendes i jeres videre arbejde
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Prisen dækker over:

Før kurset

• Invitation til 2-timers gratis møde om God læring

• Spørgeskema, som afklarer dit nuværende kompetenceniveau, dine særlige interessefelter og bestyrelsesudfordringer

• Pensumliste og artikler

Under kurset

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


• 8 moduler á 1 dag fordelt over 6 måneder

• Overnatning mellem modul 1 og 2 samt 7 og 8

• Forplejning

• Opgavevejledning

• Gennemgående skriftlig opgave

• Højtkvalificerede undervisere – både fagligt og pædagogisk

• Eksterne indlægsholdere

• Cases og dilemmaer, som direkte kan anvendes i din egen dagligdag

• Eksamen (ca. 30 min., foregår 3-4 uger efter sidste modul)

Efter kurset

• Mannaz Public Board Certificate (ved bestået skriftlig opgave og mundtlig eksamen)

• En særlig pris på konsulenthjælp til dine egne bestyrelser

 

Praktisk gennemførelse
Denne eksklusive bestyrelsesuddannelse består af 8 moduler á 1 dag og en afsluttende mundtlig eksamen på ca. 30 min., som foregår 3-4 uger efter sidste modul. Uddannelsen 
starter og slutter med et internat, hvor du og de andre deltagere har mulighed for at styrke jeres relationer om aftenen.

Undervisningsformen er baseret på aktiv involvering og træning i forhold til den virkelighed, som du og din bestyrelse befinder jer i. Formen er en værdifuld blanding af ekspertindlæg, 
casebehandling og dilemmarefleksioner, som giver dig praksisnær viden, værktøjer og metoder, hvilke du lærer at anvende i dit arbejde som bestyrelsesmedlem.

På uddannelsen får du ikke blot nye værktøjer og kompetencer inden for alle aspekter af bestyrelsesarbejde – du oparbejder også den adfærd, der skal til, for at du kan skabe en 
værdifuld bestyrelse nu og i fremtiden.

Under uddannelsen skal du skrive en praksisnær opgave om et selvvalgt tema, som du finder væsentligt i dit nuværende bestyrelsesarbejde. Opgaven skal vise dine evner til at 
bruge uddannelsens viden i praksis, og den er med til at forankre den viden og de metoder, du får på uddannelsen. Der vil være ca. en måned mellem modulerne til at skrive den 
gennemgående opgave. Du bliver gennem uddannelsen vejledt af underviserne over telefon/Skype i forhold til den gennemgående opgave.

Det er prioriteret, at alt undervisnings- og casemateriale er tilgængelig i sprog og form.

Uddannelsen afsluttes med en mundtlig eksamen, hvor der vil være en censor til stede. Når du har bestået den skriftlige opgave og den mundtlige eksamen, vil du modtage vores 
Public Board Certificate.

 

Konsulenter
På uddannelsen møder du erfarne konsulenter og eksperter fra Mannaz, som alle har mange års erfaring inden for bestyrelsesudvikling. Du vil også blive inspireret af flere forskellige 
erfarne bestyrelsesmedlemmer fra offentlige organisationer og virksomheder, som medbringer aktuelle cases fra deres bestyrelsesarbejde.

Dorte Spiegelhauer er af de eksperter, som underviser på uddannelsen. Hun er Client Director og konsulent inden for bestyrelsesudvikling i Mannaz. Dorte har arbejdet i og med 
bestyrelser i flere år – både i den private og offentlige sektor.


