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LeDeRUTVIKLINGSKURS  
I BeRGeN HØST 2014

HaUGeINSTITUTTeT
Lederutviklingskurset 2014

målgruppe: 
Lederkurset retter seg mot ledere i ulike  
virksomheter, på alle nivå som ønsker  
en verdiforankret basis for  
sitt lederskap. 



LITTeRaTUR Som INNGåR

Jim Collins: «Good to Great (2001)

Sigbjørn Ravnåsen: 
«ÅND OG HÅND, Hans Nielsen Hauges 
etikk for ledelse» (2011)                                                        

Kurspris
Kr. 25 000,- Dekker kursmateriell, bevertning. 
Eventuell overnatting vil komme i tillegg.

Kursdatoer
•  Samling 1: 26.-27. september 
•  Samling 2: 30. oktober
•  Samling 3: 13. november
•  Samling 4: 12.-13. desember

Hensikt:  
Med dette kurset vil vi initiere en prosess 
der vi setter fokus på viktige strategiske 
suksessfaktorer som bygger opp 
fremragende virksomheter.

Innhold
Suksessfaktorer vektlegges i 
hovedtemaene:
• Fellesskap og samhandling
• Arbeid og ledelse
• Anerkjennelse og likeverd
• Profitt og forvaltning

metode: 
Vi vil gjennom foredrag og dialog gi rom 
for refleksjon og arbeid med hvordan 
man kan realisere disse verdiene på den 
enkelte arbeidsplass.

I kursopplegget vårt vektlegges arbeidet 
med å styrke kunnskap og bevissthet 
i forhold til de mellommenneskelige 
relasjonene og  
de etiske sammenhengene som ansatte 
møter i forhold til sine medarbeidere på 
arbeidsplassen. 

Gjennomføringsmodell
•  Temahefter til hvert hovedtema 
i tillegg til aktuelle bøker 
•  Foredrag 
•  Dialog  
•  Aktualisering mot egen bedrift 
•  Utprøving i egen bedrift i    
kursperioden
•  Erfaringsoverføring av egne    
resultater

Konsept
Kurset gjennomføres over et halvt år slik:
• Fire samlinger der den første  
 og den siste samlingen går over  
 to dager. De øvrige samlingene  
 går over en dag.

Kursholdere/foredragsholdere:
Sigbjørn Ravnåsen 
forsker og forfatter
Jørn Bue olsen 
siv.ing., ekon.dr. i etikk og ledelse
magne Supphellen 
professor of Marketing

Fra næringslivet:
Yngve Tvedt 
Plattformsjef
Kjell Inge Jørgensen 
Installasjonsleder
Guttorm Fleigstad
Kåseri



Påmelding til:
Haugeinstituttet ved instituttleder Sigbjørn Ravnåsen
e-post: sigbjorn@eku.no  -  Tlf.: 915 50 663

Eventuelle spørsmål, kontakt Haugeinstituttet  
ved instituttleder Sigbjørn Ravnåsen.

Påmeldingsfrist: uke 37 HaUGeINSTITUTTeT
Lederutviklingskurset 2014


