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Teambuilding og proaktiv planlægning 
Formålet er at deltageren bliver mere bevidst om sine og virksomhedens/afdelingens eller 
projektgruppens behov og bliver klarsynet på et eller flere attraktive mål, og bliver i stand til at lave 
en proaktiv plan for disse. 
 
Proaktiv planlægning kan benyttes I forskellige sammenhænge, såsom: forandringsledelse, 
projektledelse, taktisk planlægning, operationalisering af en plan mv.  
Dette gør at kurset velegnet for ledere, projektledere og teamledere.  
 
Vi kommer ligeledes til at beskæftige os med teambuilding, hvor deltagerne vil opleve etablering af 
teams, forskellige facer teamet skal igennem, så de kan performe excellent. 

Kurset vil bl.a. indeholde følgende: 

 Situationsanalyse 

 Værdianalyse 

 Succesanalyse  

 Hvordan vi som mennesker reagerer på forandringer  

 Hvilket facer et team skal igennem, for at performe excellent.  

 Udarbejdelse af en proaktiv plan hen mod målet.   
 
Deltagerne vil udarbejde en proaktiv plan for dem selv, set 9-12 måneder frem, og vil øve sig i at 
deltage i teams. 
 
Det er målet at øge deltagernes menneskelige, planlægnings- og samarbejdsmæssige 
kompetencer. 

Metode 

Korte teoretiske indlæg, individuelt samt gruppearbejde samt team øvelser, for at sikre at det lærte 
kan bruges i praksis efter kurset.  

Efter kurset vil kursisten: 

 Have en proaktiv plan, som vedkommende selv har udarbejdet.   

 Være i stand til at planlægge proaktivt, og have fået redskaber til at få folk inddraget i 
arbejdet hen mod målet.   

 Være bevidst om, hvordan vedkommende kan bidrage i et team, og hvad der skal til for at 
teamet kan fungere godt. 

Målgruppe  

Enhver kan deltage på kurset, enhver der ønsker at blive mere klarsynet på sit mål. Kurset er også 
velegnet ledere og projektledere der ønsker at få nogle redskaber til at skabe ejerskab for målet 
blandt medarbejderne/projektdeltagerne. 
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