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Feedback – værktøjer der gør en forskel –
train the trainer
Retning

•Hvad
•Hvorfor

Relationer

•Hvem
•Hvorfor

Råderum

•Hvordan
•Hvorfor

Resultater

•Hvilke
•Hvorfor

Kurset ”Feedback” er for dig, der vil øge samarbejdet og præstationerne

I Danmark arbejder vi tæt sammen med mange forskellige mennesker. Nogle ligner os selv på mange
områder og andre er meget forskellige fra os. Nogle kender vi indgående, andre
kender vi slet ikke. Hvordan får vi det til at fungere? Det gør vi ved at træne træneren!
På kurset fokuserer vi på de vigtigste elementer i feedback vha veldokumenterede værktøjer.
Det foregår over 2 x 4 timer i Silkeborg den 19/8 og 2/9 fra 0800 – 1200. Prisen er 3300 kr. excl moms.
Forud for modul 1 modtager du refleksionsspørgsmål og en smule læsestof.
På modul 1 arbejder vi med:
-

Tillid. Feedback uden tillid kommer ikke til at lykkes. Så hvordan etablerer vi tillid?
Feedbacktrappen – evnen til at give og modtage feedback
Fra nulfejlskultur til læring – en organisatorisk rejse, ikke en individuel

Imellem modul 1 og modul 2 er der opfølgende opgaver i egen praksis.
På modul 2 arbejder vi med:
- Feedforward – på vej mod en tydelig og respektfuld forventningsafstemning
- Kommunikation og konfliktforebyggelse
- Feedback i praksis: Fra årlig MUS til kontinuerlig proces
Efter kurset er der en opfølgende dialog med træneren, der sikrer implementering af værktøjerne i
o
praksis. I forløbet møder I en erfaren herre, der selv har stået i frustrerende ledelsesmæssige dilemmaer, har
brændt nallerne – og lært af det. Ofte har feedback spillet en nøglerolle.
Vi er inspireret af systemisk ledelse, accepten af multivers og ikke univers, Maturanas domæneteori,
kommunikationsteorier etc. og så tror vi på, at alle mennesker gerne vil ses, høres og forstås.
Hør mere ved at ringe til Troels på 6167 9404 – tilmelding
på trk@kmv.dk

