
”Lær at lukke ned, sige fra og lade op! ” 
 
 
De fleste ledere er presset af mængden af opgaver som skal løses indenfor en tidsramme, som 
ofte føles som for kort. 
Samtidig kan det, af mange forskellige årsager, være udfordrende og vanskeligt at få sagt fra i tide, 
selv når vi som ledere er presset helt ud i “spidsen af kræmmerhuset” og der er meget lidt plads 
tilbage at navigere på. 
 
Derfor beskæftiger vi os på Dansk Formands Forenings kommunale kursus i år med følgende 
emner: 

 Nedton din stress – de 5 stadier for ændring af stress-adfærd 
 Prioriterings-kvadranten – hvad er vigtigt og haster overfor hvad er ikke vigtigt og haster 

ikke – hvad skal du sige fra overfor? 
 Værdier – som fundament for at vi som ledere kan vurdere dels hvad der giver os 

(arbejds)glæde og dels om noget i vores individuelle værdier spærrer for vores udvikling 
som leder og menneske. 

Kurset er en blanding af seriøs teori, blandet med refleksioner, både individuelt og i relevante 
grupper. Teorierne serveres som sædvanlig på dette kursus hånd i hånd med masser af humor. 
Som basis for nogle af refleksionerne, anvendes person profil værktøjet, Enneagrammet, så 
deltagere får som sidegevinst til værktøjerne på kurset værdifuld viden om egen 
person profil – ledertype, kommunikations-stil, styrker/faldgruber etc. 
 
Det hele foregår i en god atmosfære, med underviser Michael Groser, hvor seriøsitet, positivisme, 
optimisme og humor er en del af forløbet.  
 
Der er rift om pladserne, så tilmeld dig med det samme… 
Sted: Hotel Svendborg. Tidspunkt: 9. & 10. oktober. 
 
Kurset er GRATIS for Dansk Formands Forenings medlemmer – og forplejning og overnatning er 
inkl. 
  
Tilmelding efter først til mølle princippet, til Kontoret på telefon 32 96 56 22 
Eller på mail til DFF@danskformand.dk 
 
 
Deltagere på kurset, som ønsker at blive indført i et af verdens måske bedste ledelses værktøjer, 
Enneagrammet, har en eksklusiv mulighed for at deltage på et Enneagram intro kursus – kun for 
deltagere på det kommunale kursus – dagen inden det kommunale kursus starter. 
Intro kurset afholdes, ligesom det kommunale kursus, på Hotel Svendborg. Såfremt dette ønskes 
skal det fremgå af tilmeldingen, ligesom overnatning er for egen foranstaltning. 
 
 


