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Uddannelsestilbud til chefer og 
ledere 
 
HK Stat har sendt et uddannelsestilbud 
til chefer og ledere inden for HK Stats 
område. 
 
Chef- og lederkredsen videresender 
hermed tilbuddet til vores medlemmer. 
 
Deltagergebyr skal I selv eller jeres 
tjenestested betale. 
 
 
Kære chefer og ledere! 
 
Solen skinner, varmen breder sig, og vi 
kan snart tælle ned til en god og 
energigivende sommerferie. Det er på 
tide at fortælle jer lidt om, hvad vi har 
puslet med i det sidste halve år – 
lederseminarer. 
 
I julebrevet fortalte vi om vores planer 
om at udvikle endags lederseminarer 
med relevante emner. I fik også 
muligheden for at få indflydelse på, 
hvilke seminarer vi skulle starte med. 
Det valgte en del af jer heldigvis at 
gøre. Tak for jeres tilbagemeldinger! :) 
 
Jeres valg faldt på disse temaer: 

• Motivationsledelse 
• Positiv psykologi for ledere 
• Ledelsesbaseret coaching 
• Personligt lederskab 
• Leanledelse (under udvikling) 

 
Seminarerne er nu blevet udviklet i 
samarbejde med dygtige undervisere, 
og vil blive afholdt i efteråret med to 
datoer for hvert tema. Seminaret om 
leanledelse er stadig i støbeskeen – og 
vi regner med at kunne tilbyde det i 
starten af 2014. 
 
 

Formålet med seminarerne er at give 
jer chefer og ledere de vigtigste 
’guldkorn’  inden for det valgte emne. 
Vi lægger vægt på, at seminarerne er 
deltagerorienteret med fokus på 
overblik, viden og værktøjer. Der vil 
være op til 25 deltagere på 
seminarerne, og prisen for deltagelse er 
750 kr. pr. seminar. Seminarerne bliver 
udbudt via MitHK under kurser om 
”Forhandling og ledelse”. Link til MitHK 
kan du finde her 
https://www.hk.dk/mithk 
 
 
Stedet for seminarerne vil blive en HK-
afdeling tæt på hovedparten af 
deltagerne. Tilmeldte deltagere, som 
bor langt fra det fastsatte kursussted, 
vil blive kontaktet. 
 
Vær med til at gøre seminarerne til en 
succes og tilmeld dig allerede nu! 
 
Du kan finde nærmere information om 
seminarernes indhold og datoerne 
herunder: 
 
1. Motivationsledelse 
 
Kan du motivere dine medarbejdere? 
Nutidens leder kan hverken forlade sig 
på en jeg-bestemmer-rolle eller lade alt 
være op til medarbejdernes selvledelse. 
Nutidens medarbejdere vil se en 
mening med sit arbejde, og kan 
hverken trues eller roses i en bestemt 
retning. I en kompleks hverdag kan 
medarbejderen måske have svært ved 
at finde ind til kernen af det, der skaber 
arbejdsglæde og trivsel i hverdagen. 
Her er pisk, gulerod og prædiken ikke 
relevante værktøjer. I stedet kan 
lederen arbejde med medarbejdernes 
motivation og styrker. 
 
 

https://www.hk.dk/mithk�
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På dette seminar får du: 

• Præsenteret nyeste viden fra 
forskning i motivation. 

• Indblik i din egen indre motiva-
tion, og hvad den betyder i 
ledelsen af medarbejderen. 

• Inspiration til at arbejde såvel 
strategisk, som hverdagsnært 
med motivation af medarbejdere. 

 
Datoer: 

• Onsdag den 2. oktober 2013 
• Torsdag den 5. december 2013 

 
2. Positiv psykologi for ledere 
 
Trives du i din dagligdag som leder? 
Hvordan påvirker du dine medarbej-
deres trivsel i en positiv retning? Er der 
muligheder for forbedring? 
 
Positiv Psykologi tilbyder redskaber til 
at udvikle nøglefaktorer som trivsel, 
tilfredshed og arbejdsglæde. Med afsæt 
i videnskabelige studier fra Positiv 
Psykologi sætter vi fokus på områder 
og konkrete aktiviteter, der kan forøge 
din og i næste omgang også dine 
medarbejderes trivsel i dagligdagen. 
Det handler om at fokusere på det, der 
får folk til at blomstre og blive tilfredse 
- og leve det mest tilfredsstillende og 
lykkelige liv, de kan. Som leder kan du 
arbejde bevidst med at øge medarbej-
dernes tilfredshed og trivsel, så de får 
lyst til at udfolde deres fulde potentiale. 
Som en gratis sidegevinst bliver 
medarbejdernes fysiske og psykiske 
sundhed forbedret. 
 
Dit udbytte af seminaret vil være en 
grundlæggende viden om Positiv 
Psykologi og dens anvendelses-
muligheder for dig som chef eller leder, 
samtidig med at du får prøvet konkrete 
aktiviteter, som kan øge din egen 

positivitet, tilfredshed og trivsel. Og du 
må gerne få mod på mere uddannelse i 
Positiv Psykologi. 
 
Datoer: 

• Torsdag den 12. september 2013 
• Fredag den 8. november 2013 

 
3. Ledelsesbaseret coaching 
 
Coaching er en særdeles virksom 
samtaleform, når du som leder vil 
støtte medarbejderne i at se deres egne 
udviklingspotentialer. Men er coaching 
overhovedet en del af din ledelses-
praksis i dag? Har du lyst til at 
videreudvikle din chef- og lederrolle til 
at omfatte coaching? Hvilke rammer er 
der for coachingsamtalen, når du er 
leder og medarbejderen er med-
arbejder? 
 
Coaching som samtaleform rummer 
store muligheder for dig som chef eller 
leder. Rigtigt anvendt vil coaching få 
medarbejderen til at opleve sig set, 
hørt og forstået – kort sagt anerkendt. 
Men inden for den organisatoriske 
kontekst er der ikke frit valg på alle 
hylder i coachingsamtalen. Tværtimod 
er din opgave at bruge coaching-
samtalen til at hjælpe medarbejderen 
frem til erkendelserne af, hvordan hun 
kan arbejde optimalt inden for 
organisationens visioner og mål. På den 
måde er coaching et redskab til at 
skabe opgaveklarhed, motivation og 
trivsel hos medarbejderen. Samtidigt 
bliver den ledelsesbaserede coaching 
for dig en metode til at skabe 
resultater. 
 
Dit udbytte af seminaret vil være en 
forståelse af muligheder og begræns-
ninger i rollen som coachende leder. Vi 
ser på din lederrolle før, under og efter 
samtalen, og vi arbejder med konkrete 
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lytte- og spørgeteknikker, som du 
umiddelbart vil kunne anvende i 
hverdagen. Det gælder både ved den 
formelle samtale som eksempelvis 
udviklingssamtalen, men også ved de 
tilfældigt opståede situationer i 
hverdagen til møder, i korridorer, i 
kantinen med videre. 
 
Datoer: 

• Torsdag den 14. november 2013 
• Fredag den 6. december 2013 

 
4. Personligt lederskab 
 
Offentlige virksomheder er i disse år i 
rivende udvikling. Der skal udvikles, 
afvikles, forandres, ofte hurtigt og 
effektivt i form af økonomiske 
omprioriteringer og besparelser. Hvor 
bliver mennesket af i disse processer? 
 
Seminaret betoner det personlige 
lederskab i forhold til, hvordan den 
menneskelige dimension kan få sit rum 
i din ledelse. På seminaret får du et 
”overblik” over de udfordringer i 
ledelse, der kræver, at du træder i 
karakter. Og inspiration til, hvordan du 
så gør det. 
 
Datoer: 

• Tirsdag den 15. oktober 2013 
• Torsdag den 7. november 2013 

 
Gå allerede i dag ind på MitHK og 
tilmeld dig. Vi vil gerne se rigtig mange 
af jer på lederseminarerne. 
 
Til sidst vil vi ønske jer alle en dejlig 
sommer. Vi glæder os til at se jer og 
høre fra jer i efteråret. 
 
Sommerhilsen fra HK Stat 
 
LINA GISSELBÆK LAURITSEN 
FAGLIG KONSULENT 


