
Tør du være en tydelig leder for dine medarbejdere? Og har du mod på 
at lede opad i hierarkiet, så du kan styrke din chefs beslutningsprocesser 
bedst muligt? Eller frygter du at blive klemt både oppe- og nedefra

Det er en stor udfordring at være mellemleder. Du skal kunne gå i dialog med ledelsen, videregive input 
og sørge for, at de ikke mister følingen med, hvad der sker i organisationen. Samtidig skal du medtænke 
medarbejdernes behov og kompetencer. Kort og godt: Det er nødvendigt at kunne balancere mellem at 
lede opad og at lede nedad, hvilket forudsætter både mod, overblik og menneskelig forståelse. 
 

Indhold på dagen
På denne kursusdag stilles der skarpt på de 
to ledelsesdiscipliner; ledelse nedad og ledel-
se opad og ikke mindst, hvordan du modigt 
balancerer de to retninger. 
Dagen bliver gennemført som et mix af  
inspirerende oplæg, refleksionsopgaver og 
gruppearbejde i mindre omfang. Og når du 
forlader kurset, er det med en plan for,  
hvordan du går hjem og implementerer det 
lærte i din organisation. 

Dagens udbytte
At lede opad – Lær, hvordan du klæder din leder 
på, så han/hun er i stand til at træffe de bedste 
beslutninger baseret på dine faglige input.  

At lede nedad – Lær, hvordan du bliver en mo-
dig og tydelig leder, som formår at motivere og 
trække det bedste frem i de medarbejderne.  

At skabe den rette balance – Lær, hvordan du 
balancerer de to ledelsesretninger. 
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Kurset er forhåndsgodkendt af 
Den kommunale kompetencefond. 

AOF Nord og konsulentvirksomheden Klausen & Bengtsson i samarbejde med FOA Nordjylland 
tilbyder dagskursus til dig der udøver praksisnær ledelse.

Mellemledelse med mod og handlekraft
-Sådan sikrer du sammenhængskraft i organisationen og styrker dine  

kompetencer til at lede opad og nedad.  


