
 

BOOT CAMP I 
LEDELSESKOMMUNIKATION 
 
STYRK DIT PERSONLIGE LEDERSKAB MED 
RETORIK OG STRATEGISK KOMMUNIKATION 

 
Som rektor eller vicerektor kommunikerer du det meste af dagen. 
Du er intern rollemodel, og skolens ansigt udadtil. Det er 
afgørende for skolens omdømme, at du skaber retning, tillid og 
følgeskab. At du engagerer og motiverer, så skolens vision og 
strategi lever i praksis. Men det er også vigtigt, at du 
kommunikerer bevidst for at skabe de nødvendige forandringer – 
særligt i en tid med mange besparelser og nedgang i elevtal. 

 

Succesfulde ledere ser deres personlige kommunikation som 
noget, der skal prioriteres og udvikles løbende. De forbereder sig 
målrettet, øver sig og efterspørger feedback.  

 

Giv din ledelseskommunikation et løft. Tag med på et 
skræddersyet og personligt træningsforløb med én ting på 
dagsordenen: Din kommunikation i rollen som rektor eller 
vicerektor.  

 

3 fælles moduler 

Med oplæg, 
budskabstræning, 
videofeedback og 

sparring 

2 x 2 timers 
individuel coaching 

Fortroligt rum til netop 
dine udfordringer og 
behov for personlig 

træning 

 Værktøjer der 
virker 

Træning i egne 
cases 

 
  Kursusleder og  

executive coach 
Helle Petersen 

ph.d. / MPO 

 
www.hellepetersen.dk 

  



STYRK DIT LEDERSKAB MED EFFEKTIV KOMMUNIKATIONSTRÆNING 
 

9.00 – 17.00: Troværdighed og gennemslagskraft. 
Hvordan udfylder du dit ledelsesrum? Autentisk 
kommunikation skaber følgeskab. Strategi og 
personlighed skal gå hånd i hånd. Vi arbejder med dit 
kropssprog, dine budskaber, argumentation og 
nærvær i kommunikationen. Du træner cases fra din 
egen dagligdag, ser din egen performance på video og 
får sparring og feedback. 

9.00 – 17.00: Kommunikation der forandrer. Skab 
effektive og værdifulde møder, samtaler og 
præsentationer. Brænd igennem på ’ølkassen’ og brug 
stemmens fulde potentiale. Samarbejd om 
kommunikationen med dit ledelsesteam. Du træner 
videre med nye cases fra din egen dagligdag, ser din 
egen performance på video og får endnu mere sparring 
og feedback.  

 

Forløbet foregår fra oktober – december 2020 med individuelt planlagt coaching og fællesdage: 

Comwell Roskilde den 29/10, 5/11 og 2/12  

eller 

Comwell Kellers Park den 8/10, 28/10 og 1/12  

Pris for hele forløbet inkl. forplejning: 28.750 kr. plus moms.    

Tilmelding og yderligere info: post@hellepetersen.dk / 30717440 

Fælles præ-modul  

Fællesmodul 1  

Individuel coaching og 
træning  

Individuel coaching og 
træning  

Fællesmodul 2  

15.00 – 18.00: Introduktion og forberedelse til boot 
camp. Strategisk kommunikation i lederrollen. 
Identifikation af cases og personlig målsætning.  

2 timer med fokus på det, du har mest brug for; 
coaching på ledelsesudfordringer, specifik 
kommunikationsrådgivning eller træning  

2 timer med fokus på det, du har mest brug for; 
coaching på ledelsesudfordringer, specifik 
kommunikationsrådgivning eller træning  



 
I FORLØBET MØDER DU 
 

 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Helle Petersen har mere end 20 års erfaring som 
kommunikationsforsker, ledelsesrådgiver, budskabs-
træner og executive coach.  

Hun er specialist i ledelseskommunikation og 
forandringsprocesser. Strategisk kommunikation og 
psykodynamisk organisationspsykologi er det faglige 
fundament, der er særligt egnet, når fokus er på rollen 
som rektor/vicerektor og behovet for at skabe 
følgeskab og forandring.   

Helle har udviklet forløbet, underviser på 
fællesmoduler og er din personlige coach i de 
individuelle sessioner.  

www.hellepetersen.dk 

Trine Sick er journalist, proceskonsulent og 
efterspurgt rådgiver, ordstyrer og medie-træner.  

Hun har 30 års journalistisk erfaring, bl.a. som vært på 
tv-avisen og som udenrigsreporter. Trine ved, hvordan 
budskaber skal vinkles, og hvad der driver den gode 
tophistorie. Ikke blot i medierne men også når 
topledere skal kommunikere internt med karisma og 
gennemslagskraft. 

Trine deltager som træner på de to heldagsmoduler og 
hjælper dig skærpe netop dine budskaber og få dit 
personlige engagement helt frem – så du møder 
medarbejderne netop der, hvor de er. 

www.trinesick.dk 

  

Fællesmoduler foregår på Comwell Roskilde, Vestre Kirkevej 12, 4000 Roskilde 

og på Comwell Kellers Park, H. O. Wildenskovsvej 28, 7080 Børkop v. Vejle 

https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-roskilde 

https://comwell.com/hoteller/comwell-hotel-kellers-park 

 


