
 

 

 

 

 

Som leder er din adfærd og kommunikation afgørende for, om dine 
medarbejdere trives og udnytter deres fulde potentiale 

Metoden (HAL) heste-assisteret læring giver dig et unikt læringsrum med direkte feedback. Hestene reagerer 
på dit kropssprog og adfærd, og KUN hvis du er tilstrækkeligt tydelig, vil du opnå hestens følgeskab - det gælder 
også mennesker. 
 
I samarbejde mellem EquiNord og HR Caseforum tilbyder vi kurser rettet mod ledere på alle niveauer.  

Kontakt :  HR Caseforum:      Annette Fabild Omøe, tlf. 4041 6500, afo@hrcaseforum.dk 

EQUINORD:          Karen Ørbæk Abildgaard,  tlf. 3029 6543,  karen@equinord.dk 

PÅ KURSERNE FÅR DU 

• En unik kombination af teori og praksis, hvor du bliver bevidst om de signaler du i virkeligheden sender 
• Konkrete metoder, erfaringer og teknikker, som du kan bruge til at forbedre din kommunikation 

To dage + tre individuelle opfølgninger 
Fokus på den leder du gerne vil være, samt hvordan du påvirker du dine omgivelser. Hvad betyder tydelighed, 
kommunikation og relationer for, om dine medarbejdere følger dig? 
På dette kursus går vi i dybden med din lederstil, og der er rig mulighed for træning og sparring – både 
individuelt og i gruppen. Opfølgning er som udgangspunkt individuelt. 
 

Kursuspakker 

Det er mulighed for at til- og fravælge moduler, således kurset passer til netop Jeres behov.  

TYDELIGHED OG KOMMUNIKATION 
Tydelig kommunikation skaber øget følgeskab og bedre resultater 

 

En dag + en individuel opfølgning  
Fokus på dig som leder i forhold til forskellige personligheder – hvordan sørger du for at motivere, anerkende, 
skabe tillid, tryghed og respekt på tværs af personligheder? 
 
På dette kursus får du en række nye perspektiver på din egen måde at lede på. Mellem kurset og opfølgningen 
er der mulighed for refleksion og observationer fra hverdagen med udgangspunkt i din nye viden. 

En dag som add-on til jeres eksisterene lederuddannelse  
Til jeres allerede eksisterende lederuddannelse tilbyder en dag hvor teori bliver til praksis, hvor ledelse trænes 
og hvor de udfordringer og problemstillinger I allerede arbejder med får nye perspektiver. 

Sara Trier, Marketngschef, Musikkens Hus: 
”Kurset adskiller sig væsentligt fra andre lederkurser 

ved omsætteligheden mellem ledelse i teori og praksis. 

Jeg er blevet mere tydelig og bevidst i min 

kommunikation. Hestene reagerer kontant på forskellig 

taktik, og har givet mig et fysisk anker, som jeg kan 

trække frem i arbejdet med forskellige mennesketyper. 

Individuel træning og coaching 
Der er mulighed for et individuelt træningsforløb, hvor vi i fællesskab sammensætter programmet. På 
dette kommer vi omkring alle aspekter af din personlige lederstil, således du får værktøjerne til at 
skabe endnu bedre resultater.  
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