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Better You
Betterday Effective Leadership Programme

Ledelse af dig selv  
– ledelse af dine medarbejdere
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Betterday Effective Leadership Progrdamme

Samfundet, virksomheder og organisationer står overfor voldsomme foran-
dringer i kraft af informationsteknologien og nye digitale samarbejdsformer. 
Der tegner sig et billede af de egenskaber, som dine medarbejdere og du som 
leder skal besidde for at håndtere, udnytte og trives med denne udvikling.  
 
Betterday har gennem en årrække udbudt ledelsestræning baseret på et 
koncept, der adresserer såvel det teoretiske, det praktiske, det mentale som 
det fysiske. Betterday har nu etableret en uddannelse, som er designet spe-
cielt til en tid med ”disruption”.

Disruption og Future of Work rummer helt nye vilkår for ledelse. Her skal 
lederen knække koden til at sikre performance og trivsel på en helt anden type 
arbejdsplads. Lederen skal sikre adaption af alt det nye – så man udnytter de 
teknologiske og forretningsmæssige muligheder. Måned efter måned – på en 
måde så jobkonkurrencen og læringspresset ikke skaber stress. Og så i øvrigt 
holde tempoet i max, og dine folk top engagerede – selvom mange af dem 
sidder i Thailand og arbejder for flere end dig…!

At møde en tidsalder med disruption 
– Better You lederuddannelse

Tune Hein, 
2018
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Alt tyder på, at de nye generationer skærper kravene til 
deres ledere. Det er allerede almindeligt, at attraktive 
medarbejdere vælger deres chef – og ikke omvendt!

De krav, der vil blive skærpet voldsomt i de kommende år, 
og som markedet, organisationerne og medarbejderne vil 
kræve, er:

 › Autenticitet
 › Styrke
 › Mod
 › Menneskeligt overskud

Kan du stå distancen?

Er du klar til at lede  
fremtidens medarbejdere?

Photo by Aaron Burden
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Akademiske lederuddannelser fokuserer hovedsagligt på viden. Men hvis viden havde været  
tilstrækkelig, ville der vel ikke findes nervøse, usikre, stressede ledere – eller ledere, der ikke  
opnår ordentlig opbakning?

Better You-programmet udvikler positivt samspil mellem tanker, følelser, handlinger og krop,  
så pres, frygt og bekymring ikke bliver en forhindring. Resultatet er ledere, der handler hensigts-
mæssigt under pres, er selvtillidsfulde og robuste – ledere, man kan stole på.

Viden er ikke nok for at blive en god leder
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Individuel ledertræning
 
Effektiv ledelse sker i mødet mellem mennesker.  
Mestring af praktisk ledelse opnås ikke gennem  
teoretiske uddannelser alene, men kræver praktisk 
træning. Effektiv praktisk træning stiller skarpt på den 
enkelte leders personlige udfordringer og træner ikke 
blot det, der i gennemsnit er brug for. Betterday Efective 
Leadership Programme bygger på præcis denne forstå-
else for at fremme personlig robusthed og balance.

Personlig robusthed 
og balance
Personlig styrke, der giver naturlig autoritet, overskud 
og autenticitet, opnås gennem livsstil og livsholdninger. 
De skal indarbejdes som vaner, hvor fem essentielle 
elementer virker sammen:  

Livsstil, der giver overskud
 Søvn, kost, motion, gode relationer

At leve sine værdier
 Mod, ærlighed, selvstyrke, principper, villighed til
 ansvar, prioritere kvalitet i relationer 
 ... og mange flere

Klare holdninger
 Fremtidstro, villighed til ansvar, villighed til læring,
 ”mig ift. andre”, ikke ufejlbarlig, lægge mening i livet

Personliggjort indsigt
 Selvindsigt, stressviden, fysiologisk viden,  
 hjerneviden, filosofi

Personlige færdigheder
 Styre sig selv (følelser, genetiske dispositioner,
 vaner m.v.), positiv selvsnak, styre tid/prioritere,
 basal kommunikation, relationelle kompetencer
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MODUL 1
3 DAGE

Psykologi

Feedback

Personlig styrke

Stresshåndtering

Personlig  

robusthed

og fysiologi 

Oplevelse

og måling

MENTORMENTOR MENTOR MENTOR MENTOR MENTOR

MODUL 2
3 DAGE

Personlig

målsætning

Lytning

Skabe følgeskab

 

Personlig 

robusthed

og fysiologi:  

All round

træning, mål

MODUL 3
2 DAGE

Fremtidens

arbejdsmarked

Psykologiske 

spil

Gruppeudvikling

 

Personlig  

robusthed

og fysiologi:

Afspænding,

refleksion og 

fokus

INDIVIDUEL ON-THE-JOB OPGAVESPOR / RAPPORTERING

MODUL 4
2 DAGE

Konflikt

håndtering

Kropssprog

Motivation

At skabe mening

 

Personlig  

robusthed

og fysiologi: 

Træning

med gruppe

MODUL 5
2 DAGE

Integreret

ledertræning

 

Personlig  

robusthed

og fysiologi:

Integreret 

praksis

MODUL 6
3 DAGE

Praktisk ledelse 

og beslutnings-

tagen

under pres

Eksamen

”efter-måling”

 

Personlig  

robusthed

og fysiologi: 

Måling og  

konklusion

udvikling

Effektmåling

efter 12 mdr.
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Uddannelsens profil
 
Uddannelsen er målrettet ledere på strategisk niveau 
med personaleansvar og har:

 › Maksimalt 12 deltagere på hvert hold
 › En anvendelsesfokuseret tilgang
 › Eksklusiv og respektfuld pædagogik med 
   individuelt fokus
 › Et forløb af 6 måneders varighed

Better You læringsmetoder
  
 › Praktiske ledelsesøvelser indoor og outdoor
 › Træning af enkeltelementer
 › Individuelt tilpasset ”on the job-training”
 › Refleksion
 › Inspirationsindlæg, der kræver personlig 
   stillingtagen
 › Praktisk ledelsestræning i forbindelse med
   kropslige udfordringer
 › Introduktion til udvalgte fysiske træningsformer
 › Individuel udviklingsplan
 › Personlig og individuel logbog
 › Standpunktsmålinger
 › Individuelt mentorforløb
 › Netværk
 › Peer coaching
 › Teoretiske indlæg
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Kropsbevidsthed er fuldt  
integreret i lederudviklingen  
og udgør ca. 10 procent af  
undervisningstiden
Uanset om du er i god eller mindre god fysisk form, er dette element i ud-
dannelsen afgørende for dig. Ledelsesmæssigt skal du kunne få andre til at 
yde deres bedste på trods af skepsis, frygt, manglende selvtillid, magelighed 
eller andet. Du skal blandt andet kunne finde deres motivation, du skal 
kunne støtte og coache – også selvom du ikke er eksperten. Du skal styrke 
evnen til at respektere og udnytte de signaler, din krop sender dig, og kunne
hjælpe andre med det samme. 

At vælge – og at fastholde – en sund livsstil på et realistisk niveau er en 
vigtig del af at lede os selv. På samme måde medvirker gode kostvaner, 
gode relationer og positiv indre dialog en velfungerende krop til et glædes-
fyldt arbejdsliv med overskud til andre mennesker.

Lad dig ikke skræmme af udsigten til kropslige udfordringer. Målet er ikke 
en toppræstation i eliteidræt. Målet er at øge din kropsbevidsthed, som 
er så vigtig for ledere at besidde. Du får kyndig vejledning i forskellige 
motionsformer og afspænding med henblik på at finde den træningsform, 
som giver dig mest glæde og lyst til at fortsætte. Træningen kan indeholde 
løb, crossfit, svømning, dykning, styrketræning, vægtløftning, forskellige 
slags yoga, boksning, skydning, forskellige former for sejlsport, terrænløb 
og funktionel træning. 

Vi hjælper dig til at finde en eller flere aktiviteter, der giver dig overskud og 
er både tidsmæssigt og fysisk realistisk at overkomme med et mindset,  
der giver dig maksimalt udbytte. Og du bestemmer 100 procent selv, hvor 
langt du vil gå.
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Uddannelsens udbytte
  
 › Personlig fysisk og mental styrke, indre ro og værdiafklaring
 › Et stærkt, nyt og gratis ledernetværk
 › Naturlig autoritet indefra, der skaber følgeskab og gennemslagskraft
 › Mod til at træde i karakter
 › Øget selvindsigt samt øget indsigt i andres  
   drivkræfter og reaktionsmønstre  
 › Modeller og færdigheder til brug i de daglige lederopgaver
 › Effektive og respektfulde kommunikationsredskaber

Better You
Betterday Effective Leadership Programme
Pris per deltager for afsluttet uddannelsesforløb inklusive ophold, forplejning
og transport 149.000,- plus moms.

 › 15 undervisningsdage på et lille eksklusivt hold
 › 10 korte kropslige undervisningsmoduler
 › On the job-opgaver mellem alle moduler
 › 6 individuelle sessions med mentor
 › Målinger før, under og efter
 › Et gratis, værdifuldt netværk

Uddannelsen kan også leveres som virksomhedsinternt forløb med henblik 
på samtidig at udvikle et superlederteam og en sund ledelseskultur.

Photo by Helloquence
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Vores undervisere

Erhvervsrådgiver, forfatter 
og foredragsholder
Ledelse og strategi

Teaterinstruktør og iværksætter
Forfatter til ”Kroppens hemmelige sprog” (2018) 
Kropssprog, autenticitet og vanskelige samtaler

MPO (Master i organisationspsykologi)
2 x Verdensmester i sejlsport

Ledelsespsykologi, test og coaching

Forsvaret, Politiet og PETs Livvagtstyrke
Ejer og leder af Wodhouse

Personlig motivation
Udvikling af personlig styrke

Personaledirektør i SKANSKA
Systematisk lederudvikling, personlig udvikling,  

yoga, coaching, kompetence-monitorering

Jægerkorpset og paramedic
CEO Nordic Cyber Security Partners

Udvikling af personlig styrke, direkte dialog,  
opbygning af samarbejdskultur og coaching

Ingeniør, HD og serieiværksætter
Ledelse (salg, marketing, produktudvikling)

Læring, kommunikation i ledelse, stress, coaching

TUNE HEIN

PETER AUDE

BO ECHWALD PER DAM ANNA UTZON

TEJS BERTHELSEN

HENRIK LEMMING



Hvorfor sende lederen på MBA, hvor hun kommer til at læse de  
samme bøger, som hun læste på CBS eller diplomlederuddannelsen  

– og sandsynligvis ikke bliver mere robust til at håndtere stress?

Kontakt os gerne på mail@betterday.dk eller  
tlf. 4098  2999 for at høre nærmere.
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