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Når ledere møder forskere
Heidi Hansen, lektor
i ledelseskommunikation og branding
på Syddansk Universitet, gæstede
fornylig Center for
Diplomledelse-EASJ
for at holde oplæg for
diplomstuderende.
Emnet var kommunikationstrekanten, og
hvordan virksomheder kan anvende den
i praksis.

- Som leder for en virksomhed er det vigtigt at
kunne
kommunikere
rigtigt med sine medarbejdere.
Organisationer
eksisterer kun i kraft af
kommunikationen,
og
derfor er kommunikationen med andre uhyre vigtig, fortæller Heidi Hansen.
- En velfungerende intern kommunikation er
en forudsætning for en
god ekstern kommunikation, da kommunikation
skaber din organisation.
Kommunikationstrekanten har en narrativ tilgang
til kommunikation, hvilket vil sige, at den måde vi
kommunikerer på skyldes
de historier, vi tidligere
har dannet, uddyber hun.

- Det er vigtigt at møde
menneskene bag de teorier, man læser om, da det
giver liv til undervisningen. Vi skal huske, der er
mennesker bag de bøger,
vi læser, fortæller underviser, Margot Lieberkind,
da hun præsenterer dagens oplægsholder, lektor
Heidi Hansen.
Oplægget skulle give
kursisterne en god mulighed for at bruge redskaber fra kommunikationstrekanten i hverdagen,
således at de kan anvende det i den organisation,
de er tilknyttet. Samtidig
skulle oplægget gøre dem
bevidste om deres egen
kommunikation, give dem
redskaber og gøre dem bevidste om, at en god intern
og ekstern kommunikation er alfa omega for virksomheden.

Møde med teorien

- Heidi Hansens bog er
central i undervisningen,
og ved oplæg som dette
kommer vi i dialog med
bogen i stedet for ’kun’ at
kunne den fra A-Z. Enhver bog er et bidrag til en
diskussion, de studerende
kan gribe, siger underviser Margot Lieberkind.
Ved mødet med Heidi
Hansen var der tid og rum
til at deltagerne kunne
stille spørgsmål, og det
var tydeligt at deltagerne reﬂekterede over deres
egen kommunikation.
Medarbejderne
er
virksomhedens vigtigste
ambassadører, fortæller
Heidi Hansen. Heidi Han-

sens klare budskab er, at;
»Sproget er en magtfuld
størrelse«.
- Når vi får eksterne oplægsholdere kommer de
studerende i kontakt med
forskerverdenen, og de bliver selvreﬂekterende omkring vigtigheden af deres
egen kommunikation. Diplomuddannelser får, kort

sagt, folk til at stige ud af
hverdagen og iagttage den
fra mange perspektiver,
så derfor afholder Center
for Diplomuddannelse ofte
den slags arrangementer,
fortæller underviser Margot Lieberkind.
Uddannelsen i Diplomledelse, som starter igen
d. 28. januar 2016, har

til formål at kvaliﬁcere
nuværende og kommende
ledere til selvstændigt at
kunne varetage ledelsesopgaver.
Uddannelsen gør deltagerne i stand til at vurdere, reﬂektere og anvende
elementer, der indgår i ledelsesprocessen fra strategisk til operativt niveau.

Vil du vide mere om
uddannelsen i Diplomledelse, læs mere på www.
centerfordiplomledelse.dk
eller kontakt studiesekretær Ursula Krogh Poulsen
på 5667 0478 eller ukp@
khs.dk.

PRØV EN F16

SIMULATOR
FREDAG D. 27. november på Køge torv
fra kl. 13.00-20.40

Du bliver luftens ubestridte
hersker, når du sætter dig til
rette i cockpittet på denne F-16
simulator og mærke suset i både
krop og sjæl.
&RFNSLWWHWGXVLGGHULHUHQWURNRSLDIGHWLHW JWH)À\
hvad angår instrumentering og funktion.
'HQÀRWWHJUD¿NYLVHUQ¡MDJWLJKYDGHQMDJHUSLORWYLOOHRSOHYH
fra sit cockpit under sin mission.
'XKDUVHOYIXOGNRQWURORYHUÀ\HWRJNDQY OJHDWÀ\YHGLQ
egen mission.
Denne helt fantastiske F-16 simulator giver dig en særdeles
virkelighedstro fornemmelse af livet som jagerpilot

Er der en dygtig jagerpilot gemt i dig?

PRIS

295,-
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Min. højde 165 cm.
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