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Lad os alle lede
Foredraget bygger på Sarahs aktuelle bog Lad os alle lede og
giver en nyt perspektiv på organisationer. Det handler om,
hvordan organisationer skaber trivsel, forandring og fremdrift på
en god måde ved at styrke individers evne til at kommunikere.

Varighed: 30 minutter + 15-30 minutter til dialog.

Målgruppe: Organisationer – for ledere af titel eller hjerte.

Det får I:

• En forståelse for, hvad organisationsnerven er, og hvorfor den er vigtig at
træne og vedligeholde. Herunder lidt om kamp-flugt-frys responsen,
organisationer som levende systemer, og hvorfor individers evne til at
kommunikere er essentiel for at skabe forandring.

• Indsigt I, hvordan I træner organisationsnerven op. Herunder lidt om
kommunikationsafdelingens rolle, om compassion og psykologisk tryghed.

• Forslag til, hvor I kan sætte ind og de kompetencer I skal træne op, for at
stå stærkere, når små og store forandringer rammer. Herunder lidt om
kommunikation, der skaber psykologisk tryghed og evnen til at hjælpe
hinanden.

Jeg lover god energi og højt engagement. Der er altid tid til spørgsmål og
dialog. Skriv til Sarah på sarah@vagus.nu for yderligere info og pris.

Om foredragsholderen
Sarah er forfatter til bogen Lad os alle lede og har 15
års erfaring med kommunikation og forandrings-
ledelse samt rådgivning og udvikling af ledere, blandt
andet fra Vestas, NCC og KK Wind Solutions,
Sarah tror på, at kommunikation skal ses og arbejdes
med som en kompetence hos individet og ikke blot en
afdeling i organisationen. Hun ser kommunikation som
et middel til at nå mål, og ikke et mål i sig selv, og
brænder for at gøre organisationer stærkere, mere
menneskelige og til et bedre sted at bruge sit liv, ved at
træne organisationsnerven.
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