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LEDERSKAP
AUTHENTICA’S LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

Høsten 2021 starter Authentica et lederutviklingsprogram
som er åpent for deltakere fra ulike virksomheter.

Forskning viser at gode medarbeidere starter i sine
stillinger fordi de tiltrekkes av arbeidsoppgavene og
organisasjonens omdømme, men de slutter i stor grad på
grunn av manglende lederskap fra nærmeste leder. Dette
programmet skal utelukkende ha som hovedfokus å styrke
deltakerne i sitt lederskap av sine medarbeidere.
Programmet «LEDERSKAP» er egnet for deg som allerede
har noe ledererfaring, eller er på vei inn i en lederrolle. Du
vil delta sammen med andre i tilsvarende situasjon, og
som representerer ulike virksomheter. Det er fellesnevneren LEDERSKAP som bringer oss sammen: Hvordan
kan jeg med mine styrker og svakheter lede mine folk slik
at de fungerer optimalt i sin rolle.
«LEDERSKAP» er designet over 4 moduler på 3 dager
gjennom 7 måneder. I tillegg gjennomføres individuell

1
AUTENTISK
LEDERSKAP
• Autentisk lederskap
• Lederrollen
• Gruppedynamikk og
teamutvikling
• Samarbeid og
problemløsning
• Lederutfordringer
• 360 Feedback
• Etablering av egen
utviklingsplan

2
KOMMUNIKASJONS
FERDIGHETER
• Sosial innflytelse
• Trening av
kommunikasjon og
innflytelsesstiler
• Vanskelige samtaler
• Coaching av
medarbeidere
• Møteledelse
• Arbeid med egen
utvikling

coaching av den enkelte leder mellom hver modul.
Geir Kalstad, Pål Taskén og Kjersti Sørdal har i en årrekke
arbeidet med lederutvikling i flere av Norges største
virksomheter, og vil nå gjøre dette programmet sammen
Basert på all vår erfaring har vi valgt ut de temaene vi
mener er mest relevante og mest betydningsfulle for
deltakeren.
Vi vil gjøre de fire modulene som fysiske samlinger. Derfor
vil programmet bli forskjøvet iht oppsatt tidsplan, dersom
pandemien og smitteverntiltakene skulle tilsi dette. Vi
satser på å gjennomføre første samling i uke 39. De andre
samlingene i hhv ukene 46, 3 og 11. Samlingene
arrangeres i Oslo området i praktisk reisevei fra
Gardermoen. Pris for deltakelse kr 79 000,- eks mva.
Overnattinger og reisekost tilkommer.
Ta kontakt for informasjon og påmelding innen 30. juni:
Pål Taskén, 90631557 pal.tasken@authentica.no
Geir Kalstad, 90023937 geir.kalstad@authentica.no
Kjersti Sørdal, 40219702 kjersti.vangberg.sordal@authentica.no

3
LEDER
FERDIGHETER

4
SELVINNSIKT OG
LEDERPLATTFORM

• Trening av
lederferdigheter
under stress i vårt
“Assessment center”

• Personlighet og
Lederskap

• Endring og
Endringsledelse

• Kjerneverdier

• Fasilitering og
problemløsning i
endringsprosesser
• Tilbakemeldinger og
arbeid med egen
utvikling

• Selvinnsikt i egne
atferdsmønstre
• Arbeid med egen
utvikling
• Arbeid med egen
Lederplattform

MÅLGRUPPE
Programmet «LEDERSKAP» er egnet for deg som allerede har noe ledererfaring. Typisk har de fleste deltakere fra 2 – 10 års ledererfaring,
men vi tar også med deltakere som ikke har ledererfaring i jobb ennå, men som innen kort tid er tenkt inn i en lederrolle i sin virksomhet.
Enkelte deltakere kan også ha noe mer erfaring. Lederskap utøves ikke bare av personer med personalansvar, men også av prosjektledere,
prosesseiere eller personer med fagansvar i en matrise organisasjon. Derfor er du også velkommen hvis du innehar en slik rolle.
Gjennomsnittlig alder vil normalt ligge mellom 35 - 45 år. Avhengig av søkergruppen vil vi forsøke å sette sammen en deltakergruppe der
personer med noe ulik bakgrunn og erfaring er representert. Programmet blir gjennomført i grupper på maks 7, 14 eller 21, avhengig av
søkergruppen.
Deltakerne vil typisk representere næringsliv som industri, media, ulik tjenesteyting, offentlig virksomhet og forvaltning. Felles er det å lede
mennesker gjennom godt Lederskap.

TIDSPLAN
Modul

1
2
3
4

Aktivitet

Dato*

Sted

Forberedelser.

Sept 2021

Lokalt

Autentisk Lederskap

28 – 30. Sept

Oslo

Coaching

Okt - Nov

Nett

Kommunikasjonsferdigheter

16 – 18. Nov

Oslo

Coaching

Des - Jan

Nett

Lederferdigheter

18 – 20. Jan 2022

Oslo

Coaching og NEO PI 3

Feb - Mars

Nett

Selvinnsikt og Lederplattform

15 – 17. Mars

Oslo

Utsjekksmøte

April

Lokalt

* Programmet vil bli forskjøvet iht oppsatt tidsplan, dersom pandemien og smitteverntiltakene skulle tilsi dette.

FORBEREDELSER
Det er tre ulike forberedelser som skal gjøres før oppstart.
1. Målsettingsdokument.
Før oppstart av første modul bør deltakeren arrangere et møte med sin nærmeste overordnede for å få hjelp til å formulere
sine hensikter og sine mål for deltakelse i programmet. Det vil bli tilsendt et dokument til dette formålet med spørsmål man
bør tenke gjennom og besvare sammen med sin overordnede leder. Dette dokumentet fungerer som et målsettingsdokument
eller en “kontrakt” mellom leder og deltaker for deltakelse. Deltaker tar med dokumentet til første samling, og det vil være
med å danne bilde av hva deltaker bør arbeide med for å utvikle seg i sin lederrolle.
2. 360 Lederatferdskartlegging.
Vi gjennomfører Authentica’s 360 grader lederatferdskartlegging før oppstart og tilbakemelding vil bli gitt på første samling.
Dette gjennomføres ved at deltakeren selv melder inn sine respondenter, og vi vil deretter gjennomføre kartleggingen.
Lederatferdskartleggen gir et godt bilde av hvordan deltakeren oppfattes av sine overordnede, sideordnede og underordnede i
gjeldende lederrolle, og rapporten er et viktig innspill til deltakerens utforming av egen utviklingsplan.
3. Lesestoff.
Gjennom programmet vil vi jevnlig tilføre deltakeren artikler og bøker om ledelse og lederskap. Før oppstart ønsker vi at
deltakeren leser en bok som trekker opp noen sentrale linjer om hva lederskap egentlig handler om. Boken vil bli tilsendt
deltakeren etter påmelding.

MODUL 1
1
AUTENTISK
LEDERSKAP
• Autentisk lederskap
• Lederrollen
• Gruppedynamikk og
teamutvikling
• Samarbeid og
problemløsning
• Lederutfordringer
• 360 Feedback
• Etablering av egen
utviklingsplan

Ledelse av mennesker skjer alltid i en sosial kontekst. Det handler om alltid om din atferd og hvordan
denne blir oppfattet, samt hvordan du påvirker andre og hvordan du selv blir påvirket.
Ledelse er derfor personlig: Når du leder mennesker, er ditt viktigste verktøy deg selv. I denne første
modulen får du sjansen til å delta i en mellommenneskelig prosess for å oppleve og oppdage styrken
i gruppedynamikk sammen med de andre deltakerne.
Refleksjon over din egen og andres atferd vil være et hovedverktøy når du utvikler din forståelse av
hvordan du påvirker andre mennesker, og hvordan du oppfattes av andre.
Vi vil fokusere på tolkning av lederrollen, og på hvilke lederutfordringer den enkelte har foran seg.
Modulen skal også etablere et grunnleggende læringsmiljø basert på tillit, engasjement og åpenhet
mellom deltakerne som kreves for å jobbe med individuell utvikling.
Arbeid med tilbakemelding på Authentica’s 360 grader lederatferdskartlegging og etablering av egen
utviklingsplan, er en naturlig del av dette.

28. Sep kl 09:00 –
30. Sept kl 16:00

MODUL 2
2
KOMMUNIKASJONS
FERDIGHETER
• Sosial innflytelse

Modul 2 er i sin helhet viet trening av kommunikasjonsferdigheter og hvordan man kan påvirke
andre. Vår erfaring er at slik trening oppleves som svært nyttig, og noe mange relativt raskt kan
tilegne seg og benytte i sitt virke som leder.

• Trening av
kommunikasjon og
innflytelsesstiler

Vi trener obsersvasjonsteknikk og innflytelsesstilene aktiv lytting, selvhevdende stil,
argumenterende- og tiltrekkende stil. Deretter går vi videre og benytter dette i velkjente situasjoner
som:

• Vanskelige samtaler
• Coaching av
medarbeidere
• Møteledelse
• Arbeid med egen
utvikling

• Coaching av medarbeidere for å gjøre dem mer selvstendige
• Vanskelige samtaler
• Møteledelse og innflytelse i grupper.
Forståelse av sosial innflytelse og hvordan slike mønstre er tilstede i grupper, er sammen med gode
kommunikasjonsferdigheter viktige lederegenskaper. Treningen gjennomføres som rollespill med
observasjon og tilbakemelding.
Vi vil også følge opp den enkeltes arbeid med egen utviklingsplan.

16. Nov kl 09:00 –
18. Nov kl 16:00

MODUL 3
3
LEDER
FERDIGHETER
• Trening av
lederferdigheter
under stress i vårt
“Assessment center”
• Endring og
Endringsledelse
• Fasilitering og
problemløsning i
endringsprosesser
• Tilbakemeldinger og
arbeid med egen
utvikling

I modul 3 fortsetter vi treningen av lederferdigheter, men nå med økende vanskelighetsgrad og
innleide skuespillere/ rollespillere I Authentica’s Assessment Center (AC).
Vårt AC lar deltakeren gjennomgå en øvelse over 8 timer med seks ulike situasjoner som skal
håndteres som leder, samtidig som man skal tilegne seg mye informasjon og evne å bruke denne.
AC er satt opp for opplærings- og utviklingsformål der tilbakemeldinger og debrief for personlig
læring blir vektlagt for å koble dette til selvinnsikt og utvikling som leder.
Deltakeren får sjansen til å øve og prøve hvor godt hun eller han mestrer å kommunisere, påvirke og
lede andre i en ganske stressende situasjon med mange krav samtidig.
På denne modulen vil vi også arbeide med JP Kotter’s modell for endringsledelse, og vi vil trene på
problemløsning og fasilitering av grupper for involvering av medarbeidere i endringsprosesser.
Arbeid med egen utviklingsplan inngår også i denne modulen.

18. Jan kl 09:00 –
20. Jan kl 16:00

MODUL 4
4
LEDERSKAP OG
SELVINNSIKT
• Personlighet og
Lederskap
• Selvinnsikt i egne
atferdsmønstre
• Kjerneverdier
• Arbeid med egen
utvikling
• Arbeid med egen
Lederplattform

På modul 4 vil vi fortsette arbeidet med selvinnsikt gjennom å finne egne mentale mønstre som
hindrer eller fremmer atferd som er viktig i lederrollen.
Vi har alle slike kognitive og emosjonelle mønstre, og de kan være mer eller mindre bevisste til å
begynne med, men siden de sterkt påvirker vår atferd, er det viktig å gjenkjenne dem og kanskje
kontrollere dem og benytte dem i lederrollen.
I tillegg vil vi arbeide med lederskap og personlighet og benytte prersonlighetsanalysen NEO-PI-3 for
å øke slik bevissthet. Denne blir det gitt tilbakemelding på i coachingsamtalen i forkant av modulen,
men vi vil hente den frem igjen på samlingen.
Vi vil også oppsummere personlig læring og definere eget lederskap i en personlig
«Lederplattform»: Hvem er jeg som leder, hvilke styrker har jeg som jeg kan benytte meg mer av, og
hva behøver jeg å videreutvikle?
Vi vil også forberede deltakerens utsjekksmøte med overordnet.

15. Mars kl 09:00 –
17. Mars kl 16:00

COACHING
Mellom hver modul gjennomføres en individuell coachingsamtale med veileder på ca 1,5 time. Hensikten med dette er å følge
opp den enkelte, og bidra til at deltakeren anvender og prøver ut materiale fra samlingene i sin lederhverdag på en god måte.
Det er krevende å gjennomgå LEDERSKAP programmet. Derfor vil coachingsamtalene normalt også omhandle deltakerens
motivasjon for læring, og ikke minst tanker og utfordringer man har om seg selv i lederrollen. Enkelte ledere står i spesielle
utfordringer som kan kreve støtte og veiledning. Slike tema vil vi også kunne omhandle, og det er mulig å utvide coaching delen
av programmet for de som måtte ønske det.

UTSJEKKSMØTE
Utsjekksmøtet er et viktig møte mellom deltakeren og dennes leder, initiert av deltakeren. Vi håper deltaker har hatt jevnlige
utviklingsmøter med sin overordnede gjennom de 7 månedene. I det innledende møtet før oppstart, ble det laget et
måldokument eller en kontrakt mellom deltaker og overordnet. Nå er det tid for å gjennomgå denne litt grundigere, og gi en
tilbakemelding på prosess og utbytte. Hensikten er altså å vurdere om utviklingsmålene som ble satt i kontraktsmøtet er nådd,
samt å diskutere deltakerens videre utvikling som leder.
Møtet fungerer som avslutning av LEDERSKAP programmet.

PEDAGOGIKK OG METODE
LEDERSKAP er et praktisk lederutviklingsprogram fordi ledelse handler om hva du gjør og hvem du er. Aksjonslæring og refleksjon er
derfor våre viktigste arbeidsformer, fordi man lærer å utvikle sitt lederskap gjennom å prøve noe ut og deretter reflektere over
hvordan det virket.
«Be yourself with skill» uttaler Garreth Jones i boken «Why Should Anyone be Led by You». Dette indikerer det viktige autentiske
perspektivet i lederskap. Viktigheten av å være seg selv for å skape ekthet og tillit, men samtidig å kunne justere seg slik at man fyller
lederrollen på en god måte, uten å gå på akkord med egne verdier men fortsatt være ekte og skape tillit.
Vi bygger vårt arbeid på humanistiske tradisjoner, atferdsvitenskap og positiv psykologi. Dette innebærer at vi bidrar med oppdatert
teori og forskning innen ledelse, men at vårt hovedfokus er mot den enkeltes aktuelle lederutfordringer i utøvelsen av sin rolle. Med
dette hovedfokuset er vi fleksible og eklektiske i forhold til teorier om ledelse, og hva som er relevant for den enkelte leder. Fokus på
overføring av læring til hverdagen er alltid sentralt. Det faglige innholdet vil understøtte de reelle utfordringene lederen møter i sin
hverdag, gjennom at vi vil bruke hverdagssituasjoner og case hentet fra lederens egen situasjon.
Vi definerer vår rolle som veileder i programmet som en kombinasjon av å sette i gang prosesser, være samtalepartner og pedagog.
Vår rolle i programmet er å sette i gang deltakerens refleksjon over egen atferd i lederrollen og deretter bidra med veiledning for å
støtte og fasilitere læring.
Vår hovedkompetanse kan beskrives som prosessuell og organisasjonspsykologisk. Men etter lang erfaring med ledelse og
lederutvikling på alle nivåer, evner vi også å være normative og rådgivende når dette er hensiktsmessig.

VEILEDERE I PROGRAMMET

GEIR KALSTAD
Geir er partner i Authentica og har arbeidet med utvikling av ledere i 25 år i en rekke nasjonale og
internasjonale organisasjoner. Han har designet og gjennomført en rekke lederutviklingsprogrammer for ulike
virksomheter nasjonalt og internasjonalt, både som prosjektleder og veileder. Geir har vært veileder og
samtalepartner for toppledere i flere store virksomheter, og han arbeider også mye med veiledning og
utvikling av ledergrupper på alle nivåer. Han har levert design og gjennomføring av bedriftsintern
lederutvikling til mange ulike organisasjoner og virksomheter.
Geir jobbet tidligere for Conforte og AFF (Administrativt forskningsfond ved Norges Handelshøyskole), og har
blant annet vært veileder på Solstrandprogrammet for yngre ledere. Geir er utdannet psykolog i 1997,
spesialist i organisasjonspsykologi (NPF – 2007) og “Specialist in work and organisational Psychology –
EuroPsy Psychologist”(EuroPsy 2012). Geir har også en spesialisering i kognitiv psykologi (2015).
Geir vil være en av veilederene i LEDERSKAP programmet.
.

KJERSTI SØRDAL
Kjersti er nettverkskonsulent i Authentica. Hun har, som psykolog, jobbet med individuell utvikling i over 20 år.
De siste ti årene har hun arbeidet sammen med Geir og Pål, som seniorkonsulent på internasjonale og
nasjonale lederutviklingsprogrammer i blant annet Statkraft, Elkem, og Skagerak Energi. I tillegg har hun drevet
mye med kursvirksomhet, og med individuell coaching av ledere.
Kjersti er utdannet psykolog ved NTNU i 2000. Hun har etterutdanninger innen prosessledelse i grupper, klinisk
voksenpsykologi, traumeprosesseringsmetoden EMDR, krise- og traumepsykologi, samt veiledning.
Parallelt med å jobbe med lederutvikling, driver hun egen klinisk praksis, med traumepsykologi som
spesialområde. Hun er terapeut og veileder innen EMDR.
Kjersti jobber også med stressmestring og bearbeiding i personellgrupper som har vært utsatt for kritiske
hendelser i jobbsammenheng.
Kjersti vil være en av veilederene i LEDERSKAP programmet.

PÅL TASKÉN
Pål er partner i Authentica og har arbeidet med utvikling av ledere i over 25 år. Han har designet og
gjennomført en rekke lederutviklingsprogrammer for ulike virksomheter nasjonalt og internasjonalt, både
som prosjektleder og veileder. Pål har vært coach og samtalepartner for toppledere i flere store
virksomheter, og han arbeider også mye med veiledning og utvikling av ledergrupper på alle nivåer. Han
har levert design og gjennomføring av bedriftsintern lederutvikling til mange ulike organisasjoner og
virksomheter.
Pål er utdannet offiser ved Sjøkrigsskolen i Bergen. Han har operativ ledererfaring fra Sjøforsvaret. Pål har
grunnfag og mellomfag i psykologi fra UiO og veilederutdanning fra Forsvarets psykologitjeneste. Han har
senere også diverse annen gestaltveiledningsutdanning, blant annet fra Diakonissehjemmets høgskole i
Bergen. Han har i de siste år tatt NLP videreutdanning, som master practitioner.
Pål vil være en av veilederene i LEDERSKAP programmet, og han vil også ha et administrativt ansvar for
gjennomføringen.

PÅMELDING
Vi vil gjøre de fire modulene som fysiske samlinger. Derfor vil programmet bli forskjøvet dersom pandemien og smitteverntiltakene
skulle tilsi dette. Samlingene arrangeres i Oslo området i praktisk reisevei fra Gardermoen.
Pris for deltakelse er kr 79 000,- eks mva. Overnattinger og reisekost tilkommer. Påmelding pr mail til en av oss innen 30. juni 2021.
Vi vil deretter sende faktura, og denne må betales innen 30.juli som endelig bindende bekreftelse på deltakelse.
I forbindelse med påmelding vil vi be om en kort uttalelse om rolle, erfaring og bakgrunn, samt noen ord om din motivasjon og
hensikt med deltakelsen.
Ta kontakt for informasjon og påmelding:
Pål Taskén, 90631557 pal.tasken@authentica.no
Geir Kalstad, 90023937 geir.kalstad@authentica.no
Kjersti Sørdal, 40219702 kjersti.vangberg.sordal@authentica.no

