
 

Nærværende ledelse  
på afstand! 
Oplever du, at det er lidt svært at være den gode leder på distancen? 

Synes du, at det er svært at være tæt nok på medarbejderne, når det 

ikke er muligt? Kunne du tænke dig, at få nogle gode enkle værktøjer, 

som kan hjælpe dig til at blive en bedre leder på distancen? 
 

Kommunikation er kernen i al ledelse. Det er via kommunikation, at 

lederen kan formidle organisationens mål og værdier, drøfte dem med 

medarbejderne, finde nye løsninger, løbende justere kursen, afstemme 

forventninger og løse konflikter. Alt dette skal man også kunne som 

leder på afstand, dog på andre måder end ved fysisk tilstedeværelse. 
 

Væsentlige udfordringer for lederen: 

• at sikre medarbejderne kender sine opgaver og har målbare mål 

• at sikre at medarbejderen får nærværende instruktion og sparring 

• at være det gode eksempel på distancen  

• at sikre plads til uformel dialog og beherske digital kommunikation 

. 

Kursets indhold 

Der vil være relevante og brugbare emner og værktøjer, som der arbejdes intenst med,  

blandt andet: 

• Faldgruber, udfordringer, dilemmaer og fordele  i at være leder på distancen 

• Kommunikation og feedback  væsentlige lederværktøjer at få styrket  

• Motivering og engagering af medarbejderne online 

• Hvordan man er opmærksom og tilstede i sin ledelse, selvom man er langt væk 

 

Hvordan forløber kurset? 

Kurset veksler mellem teori, værktøjer, dialog og træning. Der arbejdes også med 

dilemmaer og cases. Der lægges vægt på en god kobling mellem teori og praksis, så dine 

nye værktøjer indarbejdes effektivt dels på selve kurset og på din egen arbejdsplads. 
 

KURSUS 

Digital ledelse 
- bliv en stærkere leder på distancen 

Kontakt os Lene Bakgaard  Anders Moestrup 

  Tlf. +45 20235227 Tlf. +45 23358090 

mobako.dk lene@mobako.dk anders@mobako.dk 

Praktisk. 
Kursets varighed er 1 hel dag. 

Du deltager sammen med andre 

ledere, som er i samme position.  
 

Afholdes på: 

Hotel Strandparken 

Kalundborgvej 58 

4300 Holbæk 

Dit udbytte 

af Digital ledelse 

• Redskaber til håndtering af 

udfordrende ledelses-

situationer på distancen. 

 

• Redskaber til hvordan du 

etablerer teamsammenhold på 

tværs af geografisk afstand. 

 

• Viden og indsigt i de faldgruber, 

som eksisterer på distancen. 

 

• Udvikling af dine sociale 

kompetencer hos dig som leder. 

 

• Forståelse for og manøvrering i 

forhold til de barrierer, der 

findes i distancesamarbejdet. 

 

 


