Professionelt refleksionsrum
for ledere og ledergrupper
Klippekort til ledelsessparring

LEDELSESSPARRING

“Vi får i ledergruppen skabt et rum, hvor vi nogle gange er helt oppe i det store
perspektiv og får en fælles forståelse af vores ledelsesopgave og den samlede afdeling. Hvis vi skal tage helhedsperspektivet alvorligt ift. vores borgere, må vi også
gøre det, når vi ser på os selv som ledelsesteam. Sparringen bringer os også nogle
gange helt ned i maskinrummet, hvor vi f.eks. ser på prioritering og styring af vores tid. Et refleksionsrum midt i den travle daglige drift betaler sig, og refleksioner
bliver anderledes end på de vante ledelsesmøder”.
Lea Søster Nielsen, Høje Tåstrup Kommune, 2017

Professionelt refleksionsrum
for ledere og ledergrupper
Klippekort til ledelsessparring
HVAD KAN DU BRUGE KLIPPEKORTET TIL?

HVAD KOSTER DET?

Vi tilbyder et klippekort, hvor det er muligt at få coaching
og rådgivning til ledere og ledergrupper til en reduceret
pris. Med klippekortet vil der være mulighed for at få
sparring til forskellige ledelsesmæssige opgaver og udfordringer. Eksempelvis:

Klippekortet tilbydes til både grupper og enkeltpersoner:
// For grupper
4.600 kr. ex moms og transport pr. sparringsseance
- 2 timer. Ved indgåelse af aftale om 5 gange laves en
samlet pris til 21.000 kr.

// Den strategiske udvikling af et bestemt område.
// Prioritering af egen ledelsestid.
// Den eventuelle nye lederrolle – og f.eks. interaktion
med resten af ledergruppen.
// Understøtte dannelsen af ledelsesteam,
der skaber resultater.
// Udvikling og implementering af konkrete opgaver,
koncepter og processer.
Ledersparring starter altid med, at der udarbejdes en
kontrakt, hvor mål og form aftales. Substans har stor
erfaring med ledelsessparring og kan veksle mellem
forskellige typer af coaching afhængig af behovet.

// For enkelt personer
3.450 kr. ex moms og transport pr. sparringsseance
- 1.5 time. Ved indgåelse af aftale om 5 gange laves en
samlet pris til 15.000 kr.
Prisen er under forudsætning af at sparring foregår på et af
Substans kontorer på Frederiksberg eller i Århus. Hvis
sparringen skal forgå hos kunden laves et tillæg for transport
tid svarende til 1000 kr. pr. transport time

HVEM KONTAKTER JEG?
I er mere end velkomne til at kontakte partner Charlotte Nejmann
Kjær, der kan give flere oplysninger om klippe-kortet, hvis det har
jeres interesse.
Charlotte kan kontaktes på telefon 2544 4770 eller
e-mail charlotte@substans-konsulenthus.dk

www.substans-konsulenthus.dk

