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DI'S STRATEGISKE 
LEDERUDDANNELSE



DI’s strategiske  
lederuddannelse 

 giver dig indsigt og 
 værktøjer, der styrker 

din  handlekraft og 
autenticitet som  leder 

samt skærper dit 
 strategiske fokus.

Side 2 af 7DI’S STRATEGISKE LEDERUDDANNELSE



Side 3 af 7DI’S STRATEGISKE LEDERUDDANNELSE

SOM DELTAGER FÅR DU

•  Styrket dit strategiske lederskab, dit personlige lederskab og dine evner til at lede 
organisationen

• Inspiration til ledelse i en hverdag præget af forandringer, kompleksitet og hastighed
• Styrket din evne til at omsætte strategiske ambitioner til resultater i praksis
• Viden og værktøjer til at skabe og drive de nødvendige forandringsprocesser
• Indsigt i dine personlige styrker og udviklingsområder som leder
• Individuel sparring og redskaber til at udvikle dit personlige lederskab
• Styrket din ledelsesmæssige autenticitet, robusthed og handlekraft
•  Inspiration til dit samspil med interessenter både opadtil, nedadtil, på tværs af og 

uden for organisationen
•  Et fortroligt forum og mulighed for at opbygge et personligt netværk, der rækker  

ind i fremtiden.

MÅLGRUPPE
DI’s strategiske lederuddannelse er for dig, der har erfaring som leder og et medansvar 
for at eksekvere på virksomhedens strategiske mål. Dig, der ønsker at bygge ovenpå 
din viden og erfaringer som strategisk leder. Du får redskaber til at optimere samarbej-
det med de interessenter, der er afgørende for dig og dit lederskab og arbejder målret-
tet med din personlige udvikling som leder. På kurset i strategisk ledelse får du også 
mulighed for at opbygge et personligt netværk, der kan understøtte din udvikling som 
en handlekraftig leder.

VARIGHED

•  Uddannelsen består af 3 moduler fordelt på 9 undervisningsdage.

•  Mellem 1. og 2. modul gennemføres en 360-graders lederevaluering med tilhørende 
individuel samtale. Hertil kommer arbejde med værktøjer og teorier i egen organisa-
tion mellem hvert modul. 

• Samtlige moduler gennemføres som internat.

DI’S STRATEGISKE LEDER UDDANNELSE GIVER DIG 
SVAR PÅ DE UDFORDRINGER, DER ER FORBUNDET MED  
AT LEDE I EN HVERDAG PRÆGET AF FORANDRINGER, 
 KOMPLEKSITET OG HASTIGHED. 
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MODUL 1 (3 DAGE) – DET STRATEGISKE LEDERSKAB
På dette modul styrker du din forståelse for strategiprocesser og får effektive værktø-
jer til at omsætte strategiske ambitioner til konkrete resultater i din egen virksomhed. 
Gennem praktiske øvelser og casearbejde styrker du din rolle som forandringsleder.

På dette modul arbejder vi bl.a. med: 
• Strategiforståelse og strategiprocesser
• Strategiimplementering og eksekvering – at skabe mening og resultater
• Virksomhedskulturen og strategien.

MODUL 2 (3 DAGE) – DIT PERSONLIGE LEDERSKAB
Du får en 360-graders lederevaluering og en individuel feedback-samtale, så du kan 
styrke dit personlige lederskab. Du skærper din bevidsthed om dine ledelsesmæssige 
grundholdninger og præferencer, så du kan blive en stærkere leder.

På dette modul arbejder vi bl.a. med: 
• Balancering af paradokser i ledelse
• Grundlæggende holdninger, præferencer og styrker
• Forandringer og personlig udvikling – at overkomme barrierer og skabe fremdrift.

MODUL 3 (3 DAGE) – LEDELSE AF ORGANISATIONEN
Vi sætter fokus på dit samspil med resten af organisationen, så du kan optimere dit 
samarbejde med de interessenter, der er afgørende for dig og dit lederskab. Vi  ar-
bejder med, hvordan du kan lykkes i relationer på tværs af organisatoriske siloer og 
 bidrage til organisationens samlede værdiskabelse.

På dette modul arbejder vi bl.a. med: 
• Organisatorisk ansvarlighed og ledelse af organisatoriske paradokser
• Fokus på, hvordan du skaber relevant ledelse
• Dit ledelsesgrunlag – intention og ambition.

INDHOLD
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DI'S STRATEGISKE  
LEDERUDDANNELSE
KONTAKT 
Hvis du har spørgsmål til uddannelsen,  
er du velkommen til at kontakte underviser  
Poul Holck, poho@di.dk, tlf.: 3377 3071.

TILMELDING
Tilmeld dig på 
di.dk/strategisklederuddannelse  
eller til kursussekretær Susanne Boss 
sub@di.dk, tlf.: 3377 3608.

Pris
Medlemmer: kr. 44.300 (ekskl. moms)
Prisen inkluderer overnatning og forplejning.

Scan QR-koden for 
at læse mere og 

tilmelde dig

VIL DU 
VIDE MERE?


