
NEUROAFFEKTIV 
LEDERUDDANNELSE

Overbygning på grunduddannelsen  
i Neuroaffectiv ledelse 

Kurset bliver kun tilbudt til tidligere deltagere på 
grunduddannelsen. 

Kursets formål er at tilbyde deltagerne fra den 
neuroaffective grunduddannelse, et videre forløb til at 
skabe fordybelse og integration af den neuroaffective 
forståelse, ind i deres ledelsesgerning. Samt fastholde 
og udvikle de processer der er sat i gang på 
grunduddannelsen.

Vi vil på kurset vende lidt tilbage til teorierne og bygge lidt 
ovenpå det allerede lærte. Men Kurset vil primært være 
meget praksis orienteret med øvelser, fælles refleksioner 
og egne coaching sessioner. 

Derfor er der også indlagt 2 coaching dage imellem 
kursusdagene.

TEMAERNE VIL VÆRE:
- Udvikling af det personlige lederskab.
- Træning i egen arousal regulering.
- Arbejde med egen kompasser. At skabe mere 

forbindelse mellem hoved og krop.
- At aflæse følelser hos sig selv og andre.
- At skabe mødeøjeblikke der flytter noget.
- Hvordan kompasserne påvirker hinanden.
- Konflikthåndtering i et neuroaffectiv perspektiv.
- Funktionelle og dysfunktionelle grupper.
- Kompas anvendelse i forhold til grupper.
- Den mentaliserende samtale.
- Træning i ledelsesmæssig autoritet.
- At lede opad.

HVORNÅR?
Modul 1:
D 6-7. december 2018

Modul 2:
D.20-21. februar 2019

Modul 3:
D.25-26 april 2019

HVOR FINDER KURSET 
STED?
Modulerne afholdes 
på Stenstruplund 
Kursuscenter, Jernbanevej 
2, 5771 Stenstrup, Fyn.
Mødested og datoer 
for coachingmøder og 
læringsgruppemøder 
aftales med og mellem 
deltagerne.

Der vil i sammensætningen 
af læringsgrupper og 
coachingmøder blive taget 
hensyn til geografi for at 
minimere rejsetid mest 
muligt.

HVAD KOSTER DET AT 
DELTAGE?
Det koster 20.250,- ekskl. 
moms der afregnes 5 
uger før start og ikke kan 
refunderes.

Hertil kommer udgifter til 
forplejning på 5700,-kr. 
ekskl. moms, der afregnes 
separat og samlet efter 
første modul.

HVORDAN TILMELDER 
JEG MIG?
Tilmelding snarest mulig, 
da holdet fyldes op 
løbende- dog senest d. 7 
oktober 2018 til sekretær 
Tina Duelund på e-mail l  
tina@neuroaffektivledelse.dk

Ved spørgsmål ring til Peter 
på telefon +45 20 85 97 77 
eller e-mail  
konsulent@peterkofoed.dk

HVEM UNDERVISER: 
Peter kofoed er den primære underviser, 
men der vil være mulighed for at 
inddrage Elise enkelte dage, afhængigt 
af tema og gruppestørrelse.

Kurset vil blive oprette ved 8 deltagere.
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