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Få viden og redskaber til at 
takle din lederrolle – og skab 
gode resultater via effektiv drift
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På uddannelsen stiller vi skarpt på dig som 
personaleleder og dine handlemuligheder i 
krydsfeltet mellem medarbejdere, din egen leder 
samt øvrige samarbejdspartnere – med afsæt i de 
rammer der er for den almene boligsektor.

BL samarbejder med undervisere med speciale i 
at udvikle og undervise ledere. Det betyder, at din 
uddannelse er baseret på nyeste forskning og 
best practice. 

Du får redskaber til og viden om alle aspekter af 
lederjobbet. Du får handlekraft, så du kan skabe 
retning og resultater og opnå effektiv 

drift. Du bliver en del af et intensivt forløb og 
sætter turbo på din udvikling som leder. 

På uddannelsen vil der være fokus på:

• Din personlige lederprofil
• Kommunikation
• Leder og medarbejdere
• Leder og team
• Leder og organisation
• Resultatskabelse og effektiv drift

PERSONALELEDER I DRIFTEN 
– BL’s certificerede lederuddannelse

evs
Fremhæv
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Som leder i en boligorganisation er din hverdag 
fyldt med udfordringer, dilemmaer og paradokser. 
Din opgave er at skabe resultater for den enkelte 
og for din organisation. Det kræver bevidsthed  
omkring din rolle og mission som leder. Til den  
opgave har du brug for en professionel værktø
jskasse.

Uddannelsen stiller skarpt på dig som leder og 
dine handlemuligheder i kryds feltet mellem 
medarbejdere, ledelsen, øvrige 
samarbejdspartnere samt organisationens mål og 
strategi. 

På uddannelsen arbejder du med din lederrolle og 
lederprofil. Sammen med andre personaleledere 
sætter du dine erfaringer i spil i et fortroligt rum. 

Det udfordrer din forståelse af ledelse og sætter 
skub i din udvikling. 

Der findes ikke én korrekt lederprofil, men når 
du arbejder bevidst med dig selv, fremstår du 
mere  tydelig og autentisk som leder. Det øger 
din gennemslagskraft og styrker dine 
muligheder for at skabe følgeskab og derved 
opnå effektiv drift i  din organisation.

D u får  ledelsesredskaber og kompetencer, der 
sætter dig i stand til at:
• Handle målrettet
• Motivere dine medarbejdere
• Kommunikere tydeligere
• Delegere opgaver effektivt
• Indfri forventninger
• Nå organisationens målsætninger

FØLGESKAB OG RESULTATER
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SKRÆDDERSYET UDDANNELSE

Uddannelsen er sammensat, så den passer 
specifikt til rollen som personaleleder med nogle 
års praktisk erfaring fra en lederstilling. 

Med uddannelsen får du redskaber og inspiration til 
at skabe et ledelsesfundament, du kan bygge 
videre på. Du har allerede personaleansvar for en 
gruppe medarbejdere og har gjort dig erfaringer 
om dig selv som leder og om dine styrker og 
udfordringer. 

Du er klar til at arbejde bevidst med dig selv som  
leder og klar til at få nye ledelsesredskaber, som 
fremover vil hjælpe dig til at nå dine målsætninger. 
Du har lyst til og mod på at træne 
ledelsesredskaber og til at sparre med andre på 
samme niveau. 

Uddannelsen er bygget op omkring en række for
skellige moduler med forskellige læringsmetoder: 
Holdundervisning, sparring med øvrige deltagere,

studiegrupper, gruppebaseret projektarbejde og 
personlig coaching/sparring med underviser.

Imellem modulerne vil du skulle arbejde med de  
nye tillærte kompetencer, få opgaver som du skal 
løse i din hverdag og give feedback på ved næst
kommende modul. 

Din daglige leder vil være en del af uddannelses
forløbet og vil følge din udvikling undervejs. Din  
leder vil undervejs i forløbet invitere dig til 
lederudviklingssamtaler, hvor I vil tale om dine 
personlige udviklingsmuligheder og fremgang.

Afsæt den nødvendige tid til at deltage aktivt 
både på og imellem modulerne. Det er afgørende 
for dit udbytte, at du prioriterer alle elementer. 
Forløbet  afsluttes med en Ledercertificering på 
baggrund af din projektopgave.
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”Man kan ikke lede andre, 
før man kan lede sig selv” 

Tom Steen Jensen
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UDDANNELSESOVERSIGT

Uddannelsen er bygget op omkring en indledende workshop/intro og tre moduler. I 
starten, midten og slutningen af forløbet er der individuelle samtaler på Skype  
mellem deltager og underviser. 

PERSONLIGE MÅLSÆTNINGER

Forud for uddannelsen afholder du et møde med 
din chef, hvor I drøfter og formulerer målsætnin
gerne for forløbet og udfylder et forberedelsess
kema, hvor dine personlige målsætning fremgår. 

Forberedelsesskemaet sendes til Anne Birgitte 
Lindholm, der underviser på uddannelsen. Der 
følges op på disse ved de individuelle samtaler, i 
læringsgrupperne samt under de løbende 
samtaler med din chef.

WHOLE BRAIN PERSONANALYSE

Inden opstarten udfylder du en Whole Brain 
personanalyse, som er et udviklingsredskab, der 
kortlægger personlige egenskaber, uden at der 
sker en  sortering i “godt” eller “mindre godt”. 

Analysen er et effektivt redskab til indsigt i egne 
og andres ressourcer, ligheder og forskelle samt 
forståelse af, hvordan menneskelige forskelle kan 
ses som en ressource og anvendes konstruktivt i 
hverdagen. 

Tilbagemelding på din Whole Brainprofil gives på 
modul 1.
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OPSTART: WORKSHOP OG INTRO
På den indledende halvdags workshop deltager din 
chef. Her sætter vi rammerne for uddannelsesfor
løbets elementer og afstemmer forventninger 
omkring fx forberedelse, opgaver mellem 
modulerne, engage ment i læringsgrupperne, 
sparring med egen chef, fortrolighed og leveregler 
for kommunikation og samarbejde undervejs. 
Derudover gennemgår vi kravene ift. den 
afsluttende certificeringsopgave og du får en 
introduktion til Whole Brainprofilen, som er et 
gennemgående værktøj i uddannelsen.

På det efterfølgende halvdags introforløb still
er vi skarpt på de forskellige roller, du som leder 
vare tager – afhængigt af dit ledelsesniveau, din 
funktion og din formelle eller uformelle status i 
organisatio  n en. Vi drøfter, hvordan ledere kan 
bruge hinanden bedst muligt opad/nedad og på 
tværs i organisationen, så den fælles ledelsesop

gave løses til alles fordel – fra den erfarne 
topleder til den nyansatte leder.

MODUL 1: DIN PERSONLIGE LEDERPROFIL

Med udgangspunkt i de individuelle Whole Brain
profiler sætter vi fokus på den enkelte personale
leder. Du får en forståelse af dit eget testresultat, 
hvordan det kan anvendes i din egen udvikling, 
og hvordan det kan påvirke samarbejdet med 
andre.  Vi zoomer ind på dagligdagen, hvordan 
du prioriterer og arbejder i praksis, og hvordan 
tiden kan  planlægges mest effektivt. 

Med udgangspunkt i gruppen ser vi nærmere 
på deltagernes kommunikation og gennemslag
skraft og arbejder med, hvordan et situations
bestemt valg af forskellige typer professionel dia
log kan anvendes som et effektivt 
ledelsesredskab. 
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Hvornår er det fx mest relevant at anvende 
coaching? Hvornår skal jeg som leder indgå som 
sparringpartner eller mentor? Og hvordan 
adskiller de forskellige dialogformer sig fra 
hinanden? 

Endelig påbegyndes arbejdet med din egen 
lederprofil – et arbejde, som fortsættes gennem 
hele  uddannelsen.

MODUL 2: LEDELSE OG ORGANISATION
På dette modul lærer du at indgå i det 
strategiske arbejde med fokus på 
strategieksekvering. En grundl æggende 
kompetence for dagens ledere er at kunne 
gennemføre strategiske projekter på en 
bæredygtig måde, hvor både bløde og hårde 
performanceparametre tilgodeses. De hårde 
områder refererer til blandt andet økonomi, 
hastighed og hjemtagning af gevinster og de 
bløde omhandler 

det fysiske og psykiske arbejdsmiljø, 
medarbejderinddragelse og forandringsmodning. 

Modulet vil konkret tage udgangspunkt i det 
strategiske område driftsoptimering, hvor 
deltagerne vil blive klædt på til at håndtere både 
optimeringsprojekter og styringsmetoder i 
relation til optimal driftsledelse. Alle deltagere vil 
skulle medbringe et emne/område, hvor der 
ønskes en optimering gennemført. Dette emne 
vil blive anvendt i gruppearbejde igennem 
modulet. 

MODUL 3: LEDELSE OG MEDARBEJDERE

Som leder er præstationer afhængige af, om 
medarbejdere tildeler lederen følgeskab og 
skaber  resultater. Det betyder, at lederen aktivt 
skal skabe rammer og muligheder, som motiverer 
og giver lyst til  og mulighed for at skabe 
resultater for organisationen, ikke mindst når der
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er tale om medarbejdere, der arbejder på egen 
hånd – på distancen  i dagligdagen. Mennesker, 
opgaver og omstændigheder er forskellige, og 
det betyder, at der ikke er én metode eller 
ledelsesstil, ét facit, som lederen kan sætte to 
streger under, og så kører det!

Personalelederne bevidstgøres om de forskellige  
situationsbestemte ledelsesstile, og hvordan den  
rigtige lederstil vælges i en konkret 
ledelsessituation.

Vi tager også fat på, hvad der sker med os, når 
der opstår konflikter, hvordan vi ofte reager
er meget forskelligt, og hvordan konflikterne kan 
udvikle sig, hvis vi ikke griber ind på den rigtige 
måde på det rigtige tidspunkt. Vi ser på, hvad der 
skal til, for at vi bliver i stand til at lede og samar

bejde i teams og skabe gode resultater sammen, 
fx gennem tilpasning af ledelsesstilen til teamets 
udviklingsfase. Vi gennemgår og afprøver vigtige 
værktøjer til ledelse af teams, fx 5Rmodellen til 
forventningsafstemning omkring teamets rammer, 
retning, roller, regler og relationer, samt hvordan 
vi ledelsesmæssigt tackler de stadige 
forandringer omkring os – internt og i vores 
omgivelser.

Individuel certificering

Forløbet afsluttes med aflevering og fremlæg
gelse af en certificeringsopgave på 24 sider, 
som tager udgangspunkt i en relevant og 
praksisnær situation. I opgaven arbejdes der 
med en konkret problem stilling fra dit daglige 
arbejde koblet til de teorier, metoder og 
modeller, som har været en del af uddannelsen. 
Dagen afsluttes med overrækkelse af certifikat 
for uddannelsen.
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OPSTART  
INTRODUKTIONSDAG 
FOR DIG OG DIN LEDER

MODUL 1 – INTERNAT (KBH)
DIN PERSONLIGE LEDERPROFIL 
Underviser: Anne Birgitte Lindholm

Modulets primære temaer er:

MODUL 2
LEDELSE OG ORGANISATION 
Underviser: Jacob Steendal Nielsen 

Modulets primære temaer er:

MODUL 3
LEDELSE OG MEDARBEJDERE 
Underviser: Anne Birgitte Lindholm

Modulets primære temaer er:

AFSLUTNING
INDIVIDUEL CERTIFICERING 

Du fremlægger dit projekt overfor  
underviser og de øvrige deltagere
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9. NOVEMBER 2021

• Situationsbestemt ledelse

• Distanceledelse

• Konflikthåndtering og svære samtaler

• Ledelse af teams

• Forandringsledelse

• Din person. og lederprofil

2. og 3. februar

• Ledelsesidentitet og lederroller

• Whole Brain

• Personlig planlægning

• Kommunikation med gennemslagskraft

• Den professionelle dialog

• Din person- og lederprofil

• Forretningsforståelse og strategisk ledelse

• Strategieksekvering

• Ledelse opad og politisk forståelse

• Driftsplanlægning og målstyring

• Reducér omkostninger og spild

• Effektiv drift

• Forbedringshjulet (Plan-Do-Check-Act)

24.- 25. NOVEMBER 2021 15.- 16. DECEMBER 2021

12.- 13. JANUAR 2022
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• Personlig gennemslagskraft

• Overblik over dine styrker som leder. Du får sikkerhed i lederrollen og fremstår mere troværdig

• Udvikling af kompetencer i relation til ledelse, processer og samspil med den øvrige organisation

• Effektiv struktur og planlægningsværktøjer så du bliver bedre til at målstyre og skabe effektiv drift

• Redskaber til at give anerkendende feedback og håndtere konflikter og vanskelige samtaler

• Et værdifuldt netværk af andre ledere – både på uddannelsen og fremadrettet

UDBYTTE FOR DIG OG DIN ORGANISATION
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”Man skal ikke sige alt, hvad 
man ved, men vide, hvad man 
siger” 
Ukendt



14

UNDERVISERE
Anne Birgitte Lindholm

Anne Birgitte Lindholm er uddannet ingeniør og 
certificeret erhvervscoach og har 12 års erfar
ing fra stillinger som topleder og mellemleder, hvilket 
giver hende en solid ballast som ledelsesrådgiver og 
underviser. Anne Birgitte har desuden skrevet bøgerne 
“Lederskab på distancen”, “Mesterledelse” samt 
”Ledelse uden personaleansvar”. 
Anne Birgitte har 12 års erfaring som topleder og 
mellemleder i privat og offentligt regi, senest som 
vicedirektør i Folketingets administration. Hun 
underviser medarbejdere og ledere i bevidstgørelse og 
udvikling indenfor fx distanceledelse, personligt 
lederskab, kommunikation, samarbejde og 
teamudvikling i såvel store som små, private som 
offentlige virksomheder og organisationer. 

Endelig underviser Anne Birgitte på akademifagene ”HR 
& Ledelse” samt ”Coaching og konflikthåndtering”. 
Anne Birgitte er certificeret i – og anvender – en lang 
række persontypeværktøjer herunder Whole Brain.

Jacob Steendal Nielsen 

Jacob Steendal Nielsen er uddannet ph.d. inden for 

operation management og har desuden en kandidat i 

organisation og strategi. Jacob har specialiseret sig i at 

hjælpe organisationer til bæredygtig effektivitet og 

innovation. Med bæredygtig menes at skabe en 

organisation, der er effektiv i eksekvering af kerne-

ydelserne samtidig med, at der skabes et godt arbejds- 

miljø. 

Jacob har implementeret højtydene 

projektledelseskulturer i flere danske virksomheder 

såsom B&O, VELUX, LEGO og Aalborg Universitet. Ved 

siden af konsulentjobbet arbejder Jacob også som 

assistent professor på Aarhus Universitet ved instituttet 

Business development and technology, hvor han blandt 

andet forsker i projektkultur.



15

PRAKTISKE OPLYSNINGER 

Sted

Workshop/intro, modul 2, modul 3 og certificering 

Boligselskabernes Hus

Studiestræde 50

1554 København V 

Modul 1 (internat)

Park Inn

Engvej 171

2300 København S

Tid

Undervisningen foregår fra 9.0016.00

Kontakt

Eva Seyffert, BL - Danmarks Almene Boliger

evs@bl.dk / 2070 9693

Vi ser gerne  
at din mobil og mail er 
slukket under under-

visningen, der vil være 
mulighed for at tjekke 

det i pauser.

Datoer

Udsendelse af forberedelsesskema og WholeBrain: 26. 

oktober 2021

Returnering af forberedelsesskema og WholeBrain: 2. 
november 2021

Individuel coaching og sparring: 

27. eller 28. oktober 2021

Workshop og intro: 9. november 2021

Modul 1: 24.-25. november 2021

Modul 2: 15.16. december 2021

Modul 3: 12-13. januar 2022

Individuel coaching og sparring: 19. eller 20. januar 2022

Certificering: 2. eller 3. februar 2022 

(Holdet deles over 2 dage)

evs
Fremhæv
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