
e 

Du er herved invitert til : 

SITUASJONS-           
BESTEMT 
LEDELSE 2023

Next1 tilbyr 2 parallelle grupper med topplederprogrammet Sertifisering i Situasjonsbestemt 
ledelse / Prestasjonsledelse 2023. Målgruppen er operative ledere med bemanningsansvar.  

6 Heldags samlinger over 6 
måneder. Maks 12 deltagere 

Påmelding: 

Arrangeres av: 

Spørsmål?  
Kay Ellingsen 91 000 744 

NEXT1 AS 
post@next1.no 

Klikk/scan for 
påmelding : 

“Hvis du har en lederstil – er du en leder som bommer mye. 
Situasjonsbestemt ledelse handler om å tilpasse egen 
lederatferd til situasjonen. Vi lærer deg å ta i bruk en ytterligere 
dimensjon, medarbeiderens personlighetstype, motivasjonsnivå 
og i hvor stor grad de mestrer oppgavene sine.” 

Remi Marents 

Tirsdag 24. januar 2023, Gruppe 1 
Torsdag 2. februar 2023, Gruppe 2 

OPPSTART: 

mailto:post@next1.no?subject=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20fra%20SBL%20invitasjon
https://forms.gle/EuWpc1WEGAXx7rV78


Påmelding: Klikk på 
eller scan denne: 

Praktisk informasjon 
Tid: Det er 2 ulike, små grupper grunnet høyt kvalitetsnivå

Gruppe 1: oppstart tirsdag 24 .januar 2023 kl 09.00-16.00 

Gruppe 2: oppstart torsdag 2. februar 2023 kl 09.00 – 16.00. 

Hvor: 

Next1 AS, Nesbruveien 75, 1394 Nesbru i Asker (Ved siden av Miele-bygget) 

Pris / betaling: 
Pris er kr. 21.800 inklusive 6 heldagssamlinger med gode lunsjer, 12 måneders tilgang til teoridel 
nettskolen,  og full skriftlig papir og elektronisk dokumentasjon. Du vil motta faktura fra oss ved 
bestilling. Ved fravær vil det være mulig å hospitere på den andre gruppen. 

Kurstrenere: 

Du vil møte Remi Marents (mob. 91 66 66 66) og Kay Ellingsen (mob. 91 000 744). Remi er fagansvarlig på 
HR og Outplacement, og med bakgrunn fra salgstrening og business coaching fokuserer han på 
gestaltbasert lederveiledning  1:1, mens Kay er Norges mest brukte kursholder innen salg og 
lederutvikling med mer enn 1400 skandinaviske bedrifter som kunder. Kay er også bl.a. fagbokforfatter 
av “Bestselger” serien 1-4 innen salg, service og Prestasjonsledelse. (Grunnlggende adferdspsykologi og 
kommunikasjon).

Beskrivelse av kurset: 

Vi leverer det vi mener er landets mest praktiske og anvendbare lederutviklingsprogram, 
som gir direkte implementerbare ferdigheter! 
Med flere tusen ledere på kurs har vi lært mye om hvilke utfordringer du som leder møter, og 
med dette programmet gir vi ikke bare deg som leder konkrete verktøy i forhold til dette, men vi 
gir deg og de andre i ledergruppen et felles språk og en felles plattform å drive effektivt lederskap 
utfra. Dette gjør at dere vil bli langt mer kraftfulle og fleksible som lederteam. 

Det unike med Sertifisering i Situasjonsbestemt Prestasjonsledelse er at du i tillegg til å trene på å 
tilpasse egen lederstil effektivt i forhold til den konkrete situasjonen, SBL, så vil du med dette 
programmet i tillegg raskt og etterhvert intuitivt gjenkjenne dine medarbeideres viktigste 
personlighetstrekk, og dermed tankestil samt ulike preferanser for bl.a. hva de motiveres av og 
hvordan de foretrekker å bli ledet. Med disse ferdighetene vil du som leder enklere løse 
konflikter, motivere ulike persontyper og balansere mellom styre/støtte på måter som er helt 
umulig å matche basert på ledelse uten disse verktøyene.  

Faglig innhold på neste side! 

Sertifiseringsprogram i Situasjonsbestemt 
Ledelse / Prestasjonsledelse 

https://next1.no/remi
https://next1.no/kay
https://forms.gle/EuWpc1WEGAXx7rV78


Hva lærer du i topplederprogrammet? 

Som beskrevet over utvider vi den tradisjonelle ledermodellen Situasjonsbestemt Ledelse 
med å inkludere de mest relevante ferdigheter fra 
atferdspsykologien, tilpasset det som er en norsk 
leders hverdag. Alt innholdet skal være direkte 
anvendbart og vi bruker både aktuelle situasjoner fra 
hver deltagers arbeidsplass samt konkret trening på 
ulike teknikker i kursrommet. Vi tilpasser i noen grad 
innholdet til hver enkelt gruppe – men gir her er et 
utvalg av hva du kan forvente å bli bedre på 
underveis hos oss: 

• Motivasjonsfaktorer

• Beslutningsevne

• Medarbeidernes utviklingsnivå: Koblingen mellom en
medarbeiders kompetansenivå og lederstil

• Kunsten å tilpasse lederstil til medarbeidernes utvikling

• Lederrollens ansvar - fra sjef til leder

• Lederens atferd

• Regulering av nærhet og avstand

• Forbedringsbehov

• Emosjonell kompetanse

• Motivere, inspirere og engasjere de

forskjellige atferdstyper

• Konflikthåndtering og forhandling

• Effektivitetsvurdering av din lederatferd

Medarbeidernes kompetanse

- de fire kompetansenivåene

Styrende og støttende lederatferd

De fire lederstilene

• Rådgivende ledelse

• Instruerende ledelse

• Medvirkende ledelse

• Delegerende ledelse
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