
Bli en tydeligere leder gjennom utviklingsprogrammet   

KLART LEDERSKAP 
KLART LEDERSKAP er et forskningsbasert, strukturert og effektivt 4 dagers program for ledere som ønsker å øke sin 

tydelighet og å lære hva som fremmer holdbare og effektive relasjoner i virksomheten. I Skandinavia har nærmere 6000 

deltakere gjennomført programmet og opp mot 90 % av disse forteller i etterkant om umiddelbar og varig overføringsverdi til 

egen organisasjon.   

Noen typiske trekk ved dagens organisasjoner: 

Ulike grupper og personer synes å leve i “forskjellige 

verdener”, med til dels motsetningsfylte behov og meninger. 

Det er mangel på tillit og åpen kommunikasjon mellom 

nivåer og grupperinger i organisasjonen. Misforståelser, 

posisjonering og omkamper preger kulturen. 

Alle klager over dårlig tid, og møter er ofte langt mindre 

produktive enn de burde ha vært. 

Iverksetting av beslutninger skjer ikke i tråd med det man er 

blitt enige om. 

Det er oftere slik at konflikter unngås og feies under teppet 

enn at de håndteres åpent, modig og konstruktivt. 

For få har motivasjon eller selvtillit til å sette i gang krevende

og nødvendige forandringer. 

Alle ønsker seg tydelige ledere, men det er ofte uklart hva 

som menes med tydelighet i lederskap.   

KLART LEDERSKAP gir deltakerne forutsetninger for å skape åpne og tydelige relasjoner og en lærende 

organisasjonskultur. Programmet bygger på deltakernes egen virkelighet og det trenes på reelle case. Gjennom kunnskap og 

intensiv trening får deltakerne en nyttig og verdifull plattform for utøvelse av lederskap. 

 Ved å delta på KLART LEDERSKAP får du:   

Økt oppmerksomhet og bevissthet om deg selv, dine 

reaksjoner og hvordan du påvirker andre. 

Større evne til å lede andre med tydelighet og naturlig 

autoritet, i kraft av  dine personlige egenskaper. 

Bedre ferdigheter i å avstemme forventninger med andre og 

kommunisere tydelig i alle typer relasjoner. 

Økt dyktighet i å inspirere til trygghet, åpenhet og 

nysgjerrighet i samarbeid med andre. 

Ferdigheter i å skape økt læring i organisasjonen, og i å 

motivere og inspirere andre til det samme. 

Trening i viktige kommunikasjonsferdigheter som bl.a. 

aktiv lytting, krevende samtaler og veiledning av andre.

Et virkemiddel for å skape økt læring i organisasjonen. 

Erfaringsutveksling og refleksjon om aktuelle 

lederutfordringer med andre engasjerte og dyktige ledere.  

Ferdigheter i kommunikasjon og påvirkningskraft er et håndverk som må oppøves. Som leder hjelper det ikke å være aldri så 

dyktig faglig eller forretningsmessig, om du ikke mestrer det relasjonelle håndverket. Godt medarbeiderskap utvikles på 

samme vis. KLART LEDERSKAP gir deg et rammeverk som utgangspunkt for trening på ferdigheter du umiddelbart vil 

oppleve som nyttig i hverdagen.  

Neste 4-dagers 

program med ledige 

plasser:  

16 - 17 november 

og 

14 - 15 desember 

2017  



Tidsramme: Dag 1 og 3: kl 0900-1700, Dag 2 og 4: kl 0900-1600 

Kurssted:  Riddervoldsgsate 4, 3 etasje (rett bak Slottet) 

Pris: Kr. 19950 inkl. boka Klart Lederskap, kursmateriell og lunsj 

Påmelding: Send en epost til lailastange@gmail.com eller medskapende@iml.no 

Ved påmelding innen 2 oktober gis 10% tidligrabatt. Kurset er momsfritt.

Mer informasjon om KLART LEDERSKAP i Norge finner du på: 

www.lailastange.no eller www.iml.no 

Kari Jørstad er cand.polit. og konsulent i IML - 

Institutt for medskapende ledelse. 

Hun er sertifisert instruktør i Klart Lederskap. 

Kontakt: kari@iml.no; 91854468

Instruktører på dette programmet: 

Laila Stange er cand.philol. og konsulent i 

Laila Stange AS.

Hun er sertifisert instruktør i Klart Lederskap. 

Kontakt: lailastange@gmail.com; 90934606 

Hvis dette lyder kjent, 

er dette programmet noe 

for deg!  

Antall deltakere per program er begrenset til 15 og ledes av to erfarne og sertifiserte 

instruktører - noe som sikrer deltakerne et høyt aktivitetsnivå og stort individuelt 

læringsutbytte.    

"Etter fire dager med KLART LEDERSKAP, 

fikk jeg en aha-opplevelse straks jeg var tilbake 

på kontoret. Jeg tok umiddelbart i bruk 

innsiktene og verktøyene jeg hadde lært. 

Programmet er direkte nyttig i daglig ledelse når 

tempoet er høyt og småting av og til er starten på 

internt grums. Kurset har fått meg til å forstå 

hvor viktig det er å være bevisst på hvordan jeg 

framstår, hva jeg sier i gitte situasjoner og 

hvordan jeg tar opp ting med medarbeidere som 

ikke fungerer så godt som ønsket. Jeg er blitt en 

tydeligere leder gjennom dette kurset." 

AR, adm.dir.  

KLART LEDERSKAP er utviklet av professor 

Gervase Bushe ved Simon Fraser University i 

Kanada (www.clearlearning.ca). Hans bok Klart 

Lederskap har en sentral rolle i programmet. 


