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RELATIONSLEDER
Lær at udøve relationelt lederskab i praksis 
Relationsleder er et personligt udviklingsforløb for dig, der ved, at det er dit personlige lederskab og relationerne til 
andre, der gør forskellen for udviklingen, trivslen og resultaterne, både for dig selv og din arbejdsplads.

Som relationsledere er vi optaget af at opbygge og vedligeholde velfungerende relationer i krydsfeltet af kolleger, 
ledere, samarbejdspartnere og, ikke mindst, borgerne. Borgere er blevet forbrugere af ydelser, og det er ikke kun sel- 
ve løsningen og leveringen af en ydelse, som er vigtig. Det er også måden, som denne ydelse bliver leveret på. Det 
gælder ikke mindst her efter corona-krisen.

Vi kan forvente, at borgere ønsker at deltage særdeles aktivt i formuleringen af deres behov og forventninger til 
offentlige ydelser. De forventer gode relationer og betragter i stigende grad sig selv som skatteydende bestillere og 
sparringspartnere til den offentlige medarbejder. Den ændrede rollefordeling skubber til både faglighed, faggrænser 
og formelle forvaltningsmæssige rammer. På samme vis er der forventninger på de interne linjer til at forstå og indgå 
i relationer med ledere, kollegaer og samarbejdspartnere.

Relationsleder er et kompetenceudviklingsforløb for ledere og betroede medarbejdere (fx konsulenter, fagchefer, 
teamledere og –koordinatorer). Fokus er på relationskompetence og samskabende processer som et væsentligt ele-
ment i trivsel og i den oplevede ydelseskvalitet og -effektivitet overfor borgerne. 

Det er en forudsætning på relationsleder at man har kompetence i coaching og facilitering, fx fra relationsbygger eller 
lignede uddannelse/kursusmodul med coaching og fascilitering i centrum. 

Relationsleder består af et trin modul som relationsbygger. Det er ikke et krav for at gennemføre uddannelsen som 
relationsleder at man har gennemfør relationsbygger.

Det er muligt at opnå 10 ECTS point på diplom niveau for relationsleder uddannelsen ved at tilmelde sig eksamen i 
forbindelse med relationsleder uddannelsen. Vælger man kun at tage det ene modul, relationsbygger, er det muligt 
at opnå 5 ECTS point.

RELATIONSLEDER & RELATIONSBYGGER er udviklet og 
gennemføres i samarbejde med Michael Stig ørbech fra TEMENE
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Tilmelding via studiesekretær Mette Grasberger på info@centerfordiplomledelse.dk eller tlf: 9134 6652
Yderligere information kontakt kundechef Gorm Johansen på gojo@khs.dk eller tlf: 5180 2067

Læs mere på www.centerfordiplomledelse.dk



Samtaler og coaching i 
professionelle relationer

Forståelse af relationer er en faglighed og en afgø-
rende kompetence for både personlig og   organisa-
torisk trivsel og succes. Det gælder ikke mindst i de 
krydspres, du kan opleve i mødet med mange forskel-
lige involverede parter som kolleger,  ledere, bruger/
borgere og politikere.

Du opnår du dybere forståelse af betydning en af 
relationer i arbejdslivet, og hvordan man kan arbejde 
med at opbygge, udvikle og vedligeholde relationer 
gennem samtalerne.

For at kunne udøve livgivende samtaler lærer du at 
anvende coachende tilgang til de mere fordybende 
samtaler og skabe psykologiske kontrakter. Du lærer 
desuden at praktisere nærvær, stille de gode spørgs- 
mål samt at håndtere feedback og konfliktsituatio- 
ner på en opbyggelig måde.

Du får indsigt i at kunne bidrage til at være en god re-
lationsbygger i samtalerne med andre, både i fysiske 
møder og digitalt.

Forløbet inkluderer at du lærer på forståel- sesplan, 
og ikke mindst træning ifht. at kunne udøve livgiven-
de samtaler og coaching som praktisk tilgang 
i dit   personlige lederskab og virke.

Udbyttet for arbejdspladsen
”Samtaler og coaching i det profes- sionelle virke” 
giver deltagerne ny viden og indsigt i forståelse af 
et relationslandskab, forståelse for nye roller og 
egen-opfattelser hos borgere og samarbejdspartnere.

Desuden opnås kompetence i en coaching- og dia- 
logbaseret tilgang som skaber grundlag for at ud- 
vikle ydelser og sætte rammen for en samskabende 
dialogbaseret proces, hvor ønsker og forventninger 
inddrages.

Med andre ord at skabe en bedre fælles forståelse og 
træfsikkerhed i relationen og dialog og samspil med 
borgere, kollegaer og samarbejdspartnere.

Indhold
• Relationslandskaber, krydspres og mulighederne
• Samtalens teoriskoler og menneskesyn
• De tre rum i lederskabet
• Systemisk og anerkendende samtaletilgang og 

coaching
 o Psykologisk kontraktskabelse
 o Nærvær, lytten og spørgsmålstyper
 o Feedback og konflikthåndtering
• Fordybende samtaler i praksis med systemisk aner- 

kendende coaching
• Livgivende samtaler og det personlige lederskab
• Det personlige lederskab i krydspres- og konflikt- 

situationer
• Post-corona, tendenser og digitale samtaler

Tilrettelæggelse
Forløbet består af 2 internat-dage (med aftentræning) 
og en opfølgningsdag samt 2 teamtræningsdage, hvil-
ket svarer til 4 undervisningsdage/28 timer. 

Internat-kursusmodulet starter kl. 9 og slutter dagen 
efter kl. 18. Opfølgningsdagen er kl. 9-17 og teamtræ-
ningsdagene afholdes begge kl 9-13.

For deltagere, der ønsker 5 ECTS point og at gå til ek-
samen, er der desuden en workshop, vejledning mv. 
på 1-2 dages varighed.

Mulighed for 5 ECTS point på diplom niveau
Der er mulighed for at gå til eksamen og opnå 5 ECTS 
point på diplomniveau i valgfaget ”Coaching”. 
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Pris: Kr. 18.000,- eksklusive moms og materialer.
Pris er inklusive internat og forplejning.



Anvendt litteratur
 Uddrag af nedenstående bøger inddrages i undervis-
ningen som akademisk platform for uddannelsen:

• Tredje Generations Coaching (Dansk Psykologisk 
Forlag) 

• Ledelsesbaseret coaching (Lindhardt & Ringhoff) 
• Livgivende samtaler og relationer (Hans Reitzel/ 

Gyldendal)
• Tid til fordybelse (Hans Reitzel/Gyldendal)

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af 
lektionsplanen og kursusplan.

Mulighed for eksamen
For deltagere som ønsker at opnå 5 ECTS point i valg-
faget ”coaching” på diplomniveau er der mulighed for 
at gå til eksamen. 

Der anvendes en mundtlig prøveform med afsæt i 
synopsis (1-2 A4 sider, 2400 anslag pr. side).

Desuden kan der anvendes en mundtlig prøve med 
afsæt i videooptagelse af coaching session (max ca. 
20 minutter), ledsaget af kort drejebog for sessionen.

Ekstern bedømmer medvirker ved prøven.

Målgruppe og optagelse
Målgruppen for kursusforløbet er medarbejdere, spe- 
cialister og ledere i kommune, region og stat.

Der er ikke krav om personale- og ledelsesansvar, idet 
kurset i lige så høj grad henvender sig til deltagere, 
som er i direkte kontakt med borgere og samarbejds- 
partnere ifm levering af velfærdsydelser, sagsbehand- 
ling og rådgivning. 

Program på kursusmodulet

Kursusmodul 1 (2 internatdage)
Undervisere: På førstedagen Michael Stig 
Ørbech og Lisbet Lentz (gæsteunderviser). 
Michael Stig Ørbech underviser på andenda-
gen.

• Velkomst, program og tilgang
• Relationslandskaber, krydspres og mulighe-

derne
• Post-corona, tendenser og digitale samtaler 
• Samtalens teoriskoler og menneskesyn
• De tre rum i lederskabet
• Systemisk og anerkendende samtaletilgang 

og coaching
o Psykologisk kontraktskabelse
o Nærvær, lytten og spørgsmålstyper
o Feedback og konflikthåndtering

• Fordybende samtaler i praksis med systemisk 
anerkendende coaching

• Samtaletræning og feedback
• Næste skridt frem til Kursusmodul 2, herun-

der læsning og egentræning i hjemmeorgani-
sation samt møde på teamtræningsdag

Kursusmodul 2 (eksternatdag)
Underviser: Michael Stig Ørbech

• Velkomst, program og tilgang
• Livgivende samtaler og det personlige leder-

skab
• Det personlige lederskab i krydspres- og 

konfliktsituationer
• Samtaletræning og feedback
• Næste skridt frem til eksamen, herunder 

læsning og egentræning i hjemmeorganisati-
on samt møde på teamtræningsdag
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Relationelt lederskab 
i praksis 

På ”Relationelt lederskab i praksis” lærer du at forstå 
og arbejde med komplekse relationslandskaber i 
interne og eksterne sammenhænge. 

Du lærer at anvende metoder til, hvordan du kan 
støtte og bidrage til en tillidsskabende og livgivende 
relations- og kulturopbygning på arbejdspladsen til 
gavn for trivsel, udvikling og resultater i øvrigt.

På forløbet lærer du, hvordan du konkret med invol-
verende og samskabende tilgange i praksis kan arbej-
de i teams og grupper med relations- og kultur- op-
bygning ift. interne organisationsstrukturer såvel som 
overfor borgere og eksterne samarbejdspartnere.

Du lærer, at forstå din omverden og egne styrker og 
personlighed i arbejdet med komplekse relationer. 
Derfor er forløbet også en personlig udviklings- rejse 
med fokus på at opbygge autenticitet, kendskab, mod 
og gennemslagskraft.

Udbyttet for arbejdspladsen
Udviklingsforløbet ”Relationsbygger i praksis” vil give 
deltageren viden og konkrete redskaber til at indgå
i relationer og sikre en tilfredshed med levering af 
offentlige velfærdsydelser og sagsbehandling til bor- 
gerne på en måde, hvor både løsninger og processen 
sker i en fælles relationsbåret inddragende proces.

Du opnår kompetence i at udvikle og indgå i rela-
tioner i egen organisation og med eksterne samar- 
bejdspartnere, som styrker et gensidigt samarbejde, 
udvikling af ydelser og en forbedret leveret kvalitet af 
rådgivning og velfærdsydelser som følge af en relati- 
onsbåret, samskabende samarbejdsproces.

Indhold
• At få andre med - den samskabende relationsbyg- 

ger i teori og praksis
• Relationsbygger-rollen i strategisk organisations- 

tænkning
• Eksistens- og relationspsykologi
• Positiv og styrkefunderet psykologi
• Det autentiske og personlige lederskab i teori og 

praksis
• Organisering, grupper og team
• Kommunikation og meningsskabelse

• Metoder til organisations og ledelsesstudier

Varighed
Forløbet består af i alt 6 kursusdage, hvor 2 er inter-
natdage, 2 eksternatdage og 2 online kursusdage. 
Desuden er der 4 teamtræningsdage. 

Teamtræningsdage afholdes kl. 9.00-13.00 med mu-
lighed for supervision. 

Anvendt litteratur 
Uddrag af litteratur vil kunne blive inddraget som 
akademisk platform for uddannelsen, fx:
• Styrkebaseret ledelse (Dansk Psykologisk Forlag) 
• Det personlige lederskab (Hans Reitzel/Gyldendal) 
• Positiv psykologi (Aarhus Universitetsforlag) 
• Velfungerende Grupper og Team (Hans Reitzel/

Gyl- dendal)
• Eksistentiel Ledelse (Hans Reitzel/Gyldendal), 
• Kommunikation skaber din organisation (Hans 

Reitzel/Gyldendal), 
• Meningsskabelse – organisering og ledelse (Sam- 

fundslitteratur), 
• Ledelsesbaseret coaching (L&R Business) 

Litteratur til hver undervisningsgang vil fremgå af 
lektionsplanen og kursusplan.

Mulighed for eksamen
For deltagere, som ønsker at opnå 10 ECTS point 
i modulet ”Personligt lederskab og forandring” på 
diplomniveau (DOL), er der mulighed for at gå til 
eksamen.
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Der udarbejdes et projekt med et omfang svarende 
til max 8 A4-sider (2400 anslag pr. side) inkl. problem-
stilling og problemformulering. Der stilles  krav om, at 
data fra egen praksis indgår.

Ved bedømmelsen indgår såvel mundtlig prøve (30 
minutter) som skriftligt produkt (projekt) i bedømmel-
se.

For deltagere som ønsker at gå til eksamen indgår der 

udover ovenstående varighed en workshop og vejled-
ning mv. af i alt 2 dages varighed.

Målgruppe og forudsætninger
Målgruppen for kursusforløbet er medarbejdere, spe-
cialister og ledere i kommune, region og stat.

Det er en forudsætning at man har kompetence i 
coaching og facilitering, fx fra modul 1 eller lignede 
uddannelse med coaching og fascilitering 

Program på kursusmodulet

Kursusmodul 1 (2 internatdage)
Undervisere: På førstedagen Michael Stig 
Ørbech og Lisbet Lentz (gæsteunderviser). 
Michael Stig Ørbech underviser på andendagen

• Velkomst, program og tilgang
• At få andre med - den samskabende relations-

bygger i teori og praksis
• Relationsbygger-rollen i strategisk organisations-

tænkning
• Relationsbygger i en online verden
• Sparringssamtaler
• Metoder til organisations- og ledelsesstudier – 

ifht den skriftlige opgave
• Næste skridt frem til Kursusmodul 2, herunder 

læsning og egentræning i hjemmeorganisation 
samt møde på teamtræningsdag

Kursusmodul 2 (online undervisningsdag)
Underviser: Michael Stig Ørbech 

• Velkomst, program og tilgang
• Eksistens- og relationspsykologi
• Positiv og styrkefunderet psykologi
• Sparringssamtaler
• Næste skridt frem til Kursusmodul 3, herunder 

læsning og egentræning i hjemmeorganisation 
samt møde på teamtræningsdag

Kursusmodul 3 (eksternatdag)
Underviser: Michael Stig Ørbech 

• Velkomst, program og tilgang
• Det autentiske og personlige lederskab i teori og 

praksis
• Sparringssamtaler
• Næste skridt frem til Kursusmodul 4, herunder 

læsning og egentræning i hjemmeorganisation 
samt møde på teamtræningsdag

Kursusmodul 4 (online undervisningsdag)
Underviser: Michael Stig Ørbech 

• Velkomst, program og tilgang
• Organisering, grupper og team
• Kommunikation og meningsskabelse 
• Sparringssamtaler 
• Næste skridt frem til Kursusmodul 5, herunder 

læsning og egentræning i hjemmeorganisation 
samt møde på teamtræningsdag

Kursusmodul 5 (eksternatdag)
Undervisere: Michael Stig Ørbech og Lisbet Lentz 
(gæsteunderviser)

• Velkomst, program og tilgang
• Opsamling og overblik over gennemgået faglig-

hed
• Sparringssamtaler, fish bowl læring og personli-

ge opmærksomhedsområder
• Næste skridt frem til eksamen, herunder 

læsning og egentræning i hjemmeorganisation 
samt møde på teamtræningsdag
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Tilmelding via studiesekretær Mette Grasberger på info@centerfordiplomledelse.dk eller tlf: 9134 6652
Yderligere information kontakt kundechef Gorm Johansen på gojo@khs.dk eller tlf: 5180 2067



Center for Diplomledelse udbyder uddannelsen 
Uddannelsen udbydes af Center for diplomledelse under Køge Handelsskole. Vi har gennemført diplomlederuddan-
nelse i mere end 20 år til både den private og især offentlige sektor gennem Diplomuddannelse i Ledelse (DIL) og Den 
Offentlige diplom Lederuddannelse (DOL).

Vores uddannelser er akkrediteret og sker udfra gældende bekendtgørelser og studieordning.
Vores undervisere er erfarne instruktører med stor indsigt i og kendskab til ledelsesmæssige udfordringer og i offent-
lig og privat sektor 

Læs mere om Center for diplomledelse her:
• http://www.centerfordiplomledelse.dk/   
• https://www.linkedin.com/company/center-for-diplomledelse/ 

Undervisere 
Michael Stig Ørbech er gennemgående underviser og faglig kursusleder. Til daglig 
driver han konsulent- og kursusvirksomheden TEMENE.DK. Han er medforfatter til 
bestselleren ”Livgivende Samtaler og Relationer” samt bøgerne ”Tid til Fordybelse” 
og ”Velfungerende Grupper og Team”, alle fra Hans Reitzels Forlag. Michael har i 
mange år arbejdet med ledelse og udvikling af organisationer. Han har desuden 
gennem 16 år været kursusleder for en systemisk uddannelse samt undervist 
på Diplom i Ledelse på Københavns Professionshøjskole. Han har oprindeligt sin 
ledererfaring fra COWI og NIRAS. Han er uddannet Cand. Polyt., Master i Organi-
sationspsykologi (MPO), psykoterapeut og Certified Professional Facilitator (CPF/
IAF). Han har mere end 25 års bred erfaring med ledersupervision samt leder- og 
organisationsudvikling.
Læs mere om Michael her: www.temene.dk 

Lisbet Lentz er gæsteunderviser på uddannelsen og er særlig optaget af, hvad der 
skal til, for at teoretisk viden kan bidrage til bedre praksis. Frem til 1. november 
2020 var hun i en årrække direktør for Velfærd og Undervisning i Ishøj kommune, 
og nu driver hun konsulentfirmaet KonsuLENTZ, hvor hun arbejder med leder-
coaching og rekruttering af ledere og medarbejdere. Lisbet har 30 års erfaring som 
leder og topleder i det offentlige og kender både den statslige og den kommunale 
forvaltning fra ansættelser i Undervisningsministeriet, Danmarks Evalueringsinsti-
tut og kommunerne Køge, Tårnby og Ishøj. Lisbet er oprindelig uddannet folkesko-
lelærer og har bygget ovenpå med lederuddannelser samt uddannelse som coach, 
facilitator, procesleder og naturcoach. I NGO-verdenen kører hun lederuddannelser 
i Namibia og Tunesien. 

Læs mere på www.centerfordiplomledelse.dk
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Kontakt og tilmelding via 
studiesekretær Mette Grasberger 

på info@centerfordiplomledelse.dk 
eller tlf: 9134 6652

Center for Diplomledelse
Campusbuen 21
4600 Køge


