
 

Samtalen giver indsigt og udsyn 

Hvordan kommer du i gang med 
forløbet? 

Du aftaler tidspunkt for den første session og 

forbereder dig ved at tænke over, hvad der skal 

være dit fokus for forløbet.  

Dette kan naturligvis ændre sig hen over forløbet – 

alt efter hvad du arbejder med og hvilke indsigter, 

du får undervejs. 

 

Investering / pris 

Forløbet beløber sig til en samlet pris på 16.000 

 Pris for 10 timer (8 sessioner) er 12.000 kr. 

 Pris for 4 test og arbejdsbog er 4.000 kr. 

 Personlige samtaler er fritaget for moms, 

når de udføres af en psykolog.  

 

  

Hvem er jeg? 

Om mig 

Jeg har gennem mere end 25 år trænet ledere i 

lederhåndværket. Både i individuelle forløb og i 

grupper. Mange kommende ledere har været 

gennem min kyndige vejledning. Garvede 

ledere har haft god gavn af sparring og 

coaching om lederdilemmaer og personlige 

udfordringer.  

Et personligt udviklingsforløb er altid en 

spændende rejse mod den bedste version af dig 

selv. 

Kontakt mig 

Telefon: +45 26 30 66 38 

Mail: winnie@flensborg.biz 

Internet: www.flensborg.biz 

 

Autoriseret psykolog, NLP træner 

og ledelseskonsulent/HR-konsulent 

 

  

Vesterbro 35, 1. sal 

9000 Aalborg 
  

  

 

 

 

     Ledelse  

Individuelt udviklingsforløb med 

coaching, feedback og test 

 

http://www.flensborg.biz/


 

Hvad består forløbet af? 

Her er et par beskrivelser… 

Et personligt udviklingsforløb over 8 sessioner, 

som kan variere i tid og fokus hen over ¾ år. 

Nogle sessioner er af en times varighed, mens 

andre sessioner, der indeholder testfeedback, 

vil vare 1-2 timer. I alt 10 timer. 

Forløbet vil indeholde coachingsamtaler, 

ledersparring, 4 test med tilbagemelding og en 

arbejdsbog som udgangspunkt for afklaring af 

personlige mål og visioner. 

 

  

Tror du, at det er svært? Eller tror 
du, det er muligt? 

Hvis du gør det, du altid har gjort, får du de 

resultater, du altid har fået. 

Hvis du vil have nye resultater, skal du gøre 

noget andet. 

“Du skal ikke holde dig 

tilbage! Vis dem, hvor 

fantastisk du er! Dette 

er en god mulighed for 

at starte et nyt kapitel i 

din karriere.” 

Få lige præcis de resultater, du 
ønsker 

Du kan nemt tilpasse forløbet til lige netop 

dine behov og ønsker for udvikling. 

I samarbejde med mig, finder du dine 

udviklingspunkter og styrkesider. Der arbejdes 

med begge dele i dette fokuserede 

ledersparringsforløb. 

Din indsats 

Du skal være indstillet på at arbejde med dig 

selv og dine styrker/arbejdspunkter i et stabilt 

forløb med regelmæssige møder hver måned og 

med hjemmearbejde mellem sessionerne. 

  

 

Ledersparring og personlig coaching er en del af forløbet 

Autoriseret psykolog og NLP træner Winnie Flensborg 

forestår lederudviklingsforløbet. Hun har mange års 

erfaring i ledercoaching og ledersparring. 

Produkter og tjenester 

 8 sessioner – i alt 10 timer 

 Testpakke 

 Værktøjskasse 

 Grundigt skriftligt materiale 

Testpakken består af en personlighedstest, en test i 

emotionel intelligens og to relationstest med fokus på 

hhv ledelse og alment. Der vil være en grundig 

mundtlig tilbagemelding og en omfattende skriftlig 

dokumentation. Som afslutning på forløbet vil der 

blive udarbejdet udtalelse over forløb og resultater. 

Værktøjskassen består af en personlig arbejdsbog og 

opgaver mellem sessionerne. 

 


