
 
 

 

 Følg oss på:    

 

  

Om Steen & Finndatter as: 

 

Siv Finndatter & Grethe Steen er to erfarne 

bedriftsrådgivere, coacher og fasilitatorer 

som brenner for fremtidens lederskap - og 

relasjonen og dialogens plass i det. Vi er  

god på organisasjon og ledelse. prosess og 

veiledning av grupper og enkeltindivider. 

Et solid partnerskap for de i næringslivet 

som ønsker utvikling og endring. Vår 

spesialitet er relasjon, tydelighet og RÅ 

dialog! Les mer om oss på Facebook eller 

LinkedIN under Steen & Finndatter as. 

Arbeidsmåte: 

Fire dager. Dagssamlinger med noen ukers mellomrom. Kombinasjon av 

bolker med miniteori og åpne, utforskende diskusjoner og praktiske 

øvelser i plenum, gruppearbeid og individuelt.  

 

Vi sikrer en trygg, støttende gruppe for utveksling, faglige diskusjoner, og 

som følger hverandre i utviklingsprosessen. Vi skaper et laboratorium for 

eksperimentering, øving og utprøving av ferdigheter. 
 

Praktisk: 

To separate grupper settes opp hvert semester. Datoer annonseres 

kontinuerlig på LinkedIN/FB og på www.steenfinndatter.no  

Sted: Primært Trondheim, men settes også opp i andre byer 

 

Påmelding: Send mail til: grethe@steenfinndatter.no – merk “Påmelding 

lederprogram”. NB! Liten gruppe. Maxantall. Fylles raskt. 
 

Pris: 12.000 eksl mva. inkl lunsj og pausemat  

Steen og Finndatter as | Dronningensgt 56, 7012 Trondheim | Tlf +47 900 11 933 / 922 03 668 |  
grethe@steenfinndatter.no  / siv@steenfinndatter.no | NO org.nr 918877738 MVA | 

Rigg deg for fremtidens lederskap – bli med på vårt 
firedagers lederprogram «Smartere Ledelse»! 
 

Bli trygg på ferdigheter for fremtidens arbeidsliv. Jobb smartere - skap større resultater! Bli 
RÅ på dialog, relasjoner og emosjonell kompetanse. Bli med å skap fremtidens arbeidsplasser 
preget av tydelighet, robuste relasjoner, samarbeid og tilbakemeldingskultur.  

Temaer: 

• Krav til fremtidens ledere; dialogen og relasjonens plass 

• Coachende lederskap og mot i lederrollen 

• Relasjonskompetanse / emosjonell kompetanse 

• Dialogferdigheter  – samtaleteknikk, lytting, oppmerksomhetstrening og språk 

• Tilbakemeldingskultur – forsterkende og korrigerende feedback - tydelighetens plass i fremtiden lederskap 

• Nettverk – bevissthet om sosiale konstellasjoner på jobb 

• Selvinnsikt som leder - hvem ER jeg i mitt lederskap, mine MÅL og VERDIER, bevissthet om styrker og svakheter 

Programmet passer for: 

Eksisterende og kommende ledere på alle nivåer som ønsker å strekke seg mot fremtidens lederskap, som ikke bare 

ønsker inspirasjon men også praktisk veiledning/øving under trygge rammer, for å sikre varig endring. 
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