Program:
Dag 1
• Velkomst og indledning
• God ledelse: Hvad, hvorfor og hvordan?
o Praktisk ledertræning
• ”Vejen til drømmen” v/Svend Brodersen
• Hvem er jeg som leder
o Mine værdier
o Mine styrker
o Hvad giver mig energi, glæde og motivation
• Praktisk ledertræning med heste som medcoaches
• Kreativ proces
• Refleksion, teori og nytænkning
• Netværksarbejde

GRAM SLOT - metoden
Kom – vi GØR DET…..
Autentisk involverende ledelse

Dag 2
• Opsamling på dag 1
• Fundamentet og ”Vejen til drømmen” v/Sanne
Brodersen
• Komfortzone, mod og sårbarhed
• Frit arbejde med egen vision/udfordring
• Opsamling og tak for denne gang

Foredragsholdere og instruktør:

Sanne og Svend Brodersen
Gram Slot
www.gramslot.dk

Annette Mørk-Sørensen
AMS coaching og teams
www.ams-coaching.dk

Du kender måske Gram Slot – du har måske også set eller hørt
om Sanne og Svend Brodersen!
Nu har du muligheden for selv at møde disse engagerede og
jordnære mennesker……

Gram Slot
– Hvordan bliver en drøm til virkelighed?
I 2007 fik vi en fantastisk mulighed:
Vi kunne blive ejere af Gram Slot. Vi
var drevet af en drøm om at skabe
et kulturelt og erhvervsmæssigt fyrtårn og vi ønskede at fundamentet
skulle være et veldrevet og bæredygtigt økologisk landbrug. Desuden var det vores ambition, at det
hele skulle favnes i et fælles projekt for vores familie.
Vi var drevet af forestillingen om et stort og levende landbrug, med
respekt for naturen. Vi ville have fokus på dyrevelfærd og produkter af
høj kvalitet. Og vi så for os hvordan slottet kunne slå sine døre op for
arrangementer af enhver art til inspiration for både kunstnere,
erhvervsliv og borgere. Samtidig var det vores grundtanke, at Gram
Slot via sit virke skulle rumme os alle, uanset hvor vi kommer fra og
uanset hvad vi gerne vil tage med herfra.
Gram Slot var en del af vores fælles historie. Vi ville gøre det til en del
af vores fælles fremtid.
I dag er vores drøm virkelighed. Vi er langt fra færdige, men vi er nået
meget langt, ikke mindst takket være de mange kompetente
mennesker, der har valgt at støtte og hjælpe os. Vi driver nu Gram Slot
sammen med 50 fastansatte. Vi har haft en vækst på 20-30 % om året
og en positiv bundlinje. Desuden har vi været udnævnt til
Gazellevirksomhed 5 år i træk på grund af vores høje vækst og positive
bundlinje.
Vi har etableret et samarbejde med AMS Coaching og Teams, der har
fulgt os og vores medarbejdere i en periode. Dette har ført til et
nyudviklet lederkursus, hvor ledere undervises og trænes i Gram Slot
metoden.
Det vil glæde os at byde jer velkommen hos os.
Sanne og Svend Brodersen

Gram Slot metoden – kom vi GØR det….
Autentisk involverende ledelse
Førende tænkere inden for ledelse har sagt det længe: Fremtidens
leder skal tale og agere med hjerte og hjerne i forening, hvis han eller
hun vil høres, have gennemslagskraft og skabe gode resultater. Vi ved
inderst inde, at det er sandt, men hvordan gør vi det i praksis? Sanne
og Svend Brodersen ”gør det”. Kom og bliv klogere på deres metode,
lær hvad de konkret gør og få værktøjer og træning til din egen
autentiske lederstil og forstærk din evne til at ”turde” og sætte
handling bag dine ord.
På kurset tager instruktørerne lederen med på en rejse ind i sig selv, så
han eller hun bliver bevidst om egne værdier, styrker og indsatsområder, øger sin selvindsigt og fra dette udgangspunkt lærer at
definere og udvikle sig som leder.
Der er fokus på viden, metoder og værktøjer som den moderne leder
skal beherske for at fremstå autentisk, fornyende, involverende og
med stor gennemslagskraft.
Kurset afholdes som et 2 dages internatkursus på Gram Slot og afvikles
i samspil med naturen. Forskning og erfaring har lært os, at natur og
samvær med dyr under træning og leg bidrager til at øge og forankre
læring og adfærd. Arbejde med heste fra jorden vil derfor være en del
af kurset.
Udbytte:

En mere modig, bevidst, autentisk, involverende og
langtidsholdbar leder, der skaber gode resultater i
samspil med resten af organisationen og som har
arbejdet med sit mod og sin evne til at eksekvere.

Dato:

Vi har løbende nye hold i løbet af året. Ring på
telefon 21 29 86 85 eller se datoerne for kommende
kurser på www.ams-coaching.dk

Sted:

Gram Slot, Slotsvej 54, 6510 Gram

Pris:

Kr. 6.600 ekskl. moms inkl. overnatning og forplejning.

Tilmelding/ Kan foretages via mail til kontakt@ams-coaching.dk eller
spørgsmål: på tlf. 21 29 86 85

