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Kompetencekoncept AnotherStep

WWW.ANOTHERSTEP.DK

Sikkerhed for din kompetenceudvikling



Skal du, dit team og din organisation have 
udviklet kompetencerne? Vi har brikkerne!

•	 	Fleksibelt udviklingsprogram.

•	 	Spring på, når det passer dig. 

•	 Løbende nye temaer og du vælger selv 
 – det afhænger af dig og dit udviklingsbehov. 

Du bestemmer!

Til dig

Har du brug for at holde dig konkurrencedygtig? Så er 
AnotherStep lige noget for dig. Du får sat din kompetence-
udvikling i system, når det passer dig, og det sikrer, at du er 
fagligt stærk hele tiden.

Til teamet 

I har brug for et fælles sprog inden for ledelse og vil ger-
ne forme jeres egen bevidste kultur. I vil sikre, at teamet 
opbygges og får en holdånd, der er til gavn for motiva-
tion og kendetegner jer overfor den øvrige organisation. 
Teamet etablerer således fundamentet for relationer, 
roller og resultater.

Til organisationen

Til organisationen der har cementeret den overordnede 
strategi og ønsker at give den enkelte medarbejder 
ansvar for egen individuelle kompetenceudvikling,  
så de understøtter, at strategien realiseres.  
Organisationen sikrer udvikling af sine medarbejdere til 
gavn for medarbejderen, organisationen og samfundet.

Udvikling er den vigtigste brik
At måtte sætte udvikling på standby er noget de færreste organisationer og medar-
bejdere ønsker, men ofte noget der sker i en travl og udfordrende hverdag. 
Dette gør vi op med i AnotherStep! Med vores kompetencekoncept vælger du selv 
tid, sted og indsats. Ingen er i tvivl om at løbende udvikling sikrer succesen, og med 
AnotherStep kan du være sikker på succes – året rundt!

AnotherStep er et sikkert kort, når udvikling og uddannelse betyder noget for orga-
nisationen, hvor medarbejderne skal holdes konkurrencedygtige.

Et årligt medlemskab af AnotherStep kompetencekonceptet er til at betale. Det sva-
rer faktisk kun til et par latté om ugen eller en enkelt pizza – og hverken kaffen eller 
pizzaen sikrer dig de ekstra kompetencer, der kan øge din egen markedsværdi på 
arbejdsmarkedet.



Hvordan er processen

Den første mandag i hver måned modtager du en mail med besked om, at 
temaet er klar til at blive udforsket af dig.

Herefter er det muligt at få adgang til alle aktuelle materialer på 
www.anotherstep.dk 

Den sidste uge i måneden er det muligt at deltage i et ”på vej”-møde om 
månedens tema. Det er møder med fokus på vidensdeling mellem Another-
Steps deltagere. Mødet varer 2 timer. 

Mødet afholdes hver måned både på Sjælland, Fyn og Jylland.

Den anden mandag i hver måned er testen tilgængelig, og så er det muligt 
at afprøve, hvor meget viden du har tilegnet dig på det aktuelle tema. Ved 
75 procent rigtig besvarelse får du et certificeringsbevis – lige til at opdatere 
dit CV. 

Hver fredag modtager du endvidere en fredagsinspiration med indhold om 
stort og småt i livet. Meget nærværende små refleksioner. 

Alle kan deltage

Det vigtigste er, at der er en vilje til kompetenceudvikling til gavn for individet, 
teamet og organisationen. 

Pris

Kr. 4000,- excl. moms pr. år.
Medlemskabet løber fra indmeldingsmåned dd til samme måned året efter.

Der etableres firmaaftaler, og prisliste kan erhverves ved kontakt til 
info@anotherstep.dk 

Vi glæder os til at byde dig velkommen.

KOMPETENCEUDVIKLING
Deltagelse inkluderer årligt følgende:

1 personlighedstest
•	Beskrivelse af din personligheds præferencer i udøvende adfærd.

12 værktøjer
•	Direkte til anvendelse i hverdagens udfordringer.

12 artikler
•	En dybdegående artikel, som giver indblik og anbefalinger.

12 bogresuméer 
•	En effektiv og hurtig metode til opdatering på det aktuelle tema.

12 videoer 
•	En inspirerende video, som giver dig 3 gode råd.

12 summaries
•	Beskrivelser om dine styrker og udfordringer i forhold til månedens tema.

12 dialogkort 
•	Dialogkortene indeholder spørgsmål, som sikrer, at temaet perspektiveres.

12 “på vej”-møder 
•	2 timers inspiration om temaet.
•	Efterfølgende findes præsentationen til din rådighed. 

4-6 ledelseshåndbøger pr. år
•	Bøger på 50-70 sider, som indeholder beskrivelser, anbefalinger og værktøjer   
 om det aktuelle tema.

Kompetencebevis 
•	Som kan erhverves efter hvert tema.

En coach-time 
•	Som fokuserer på dine udfordringer i dagligdagen.

En karriereplan
•	Som fokuserer på dig i din aktuelle funktion.

Fredagsinpiration
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Årets Kompetencehjul
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Årets Kompetencehjul
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Årets Kompetencehjul



2013

Årets Kompetencehjul Testimonials

“I min deltagelse i PS4’s Eksperimentarie, blev vi introduceret for at 
lege med Lego, som jeg aldrig havde prøvet før og helt ærligt ikke lige 
forventede mig det store af. Hvad skulle en samling Lego klodser kunne 
lære mig? Dagen viste sig at blive sjov og udfordrende, og jeg må sige, at 
jeg blev positivt overrasket. Idéen er, at man ved hjælp af Lego kan visu-
alisere projekter, løse medarbejderproblemer og meget mere.

Nogle måneder senere sad jeg i en international gruppe i Lycos Europe og 
lavede ny strategi og målgruppe. Min opgave blev sammen med mine Jubii 
kolleger at sælge strategien til de ansatte og sikre os, at alle forstod den.
Opgaven løste vi ved at besøge alle lande og gennem foredrag og indlæg 
at forklare hvad, der skulle ske og hvorfor.

Herefter skulle alle bygge et fartøj af Lego, der opfyldte den nye målgrup-
pes behov og fulgte den nye strategi. Opgaven blev løst perfekt, alle me-
darbejdere kunne ikke blot fortælle hvad, den nye strategi og målgruppe 
gik ud på, men også aktivt bruge oplysningerne i deres videre arbejde. Og 
så havde de for øvrigt haft en rigtig sjov dag. Dette er bare ét eksempel 
på de værktøjer og idéer, PS4 har givet mig gennem de sidste 2 år.

Martin Thorborg, Serie-iværksætter

“Den nære og samtidige fortrolige sparring, der er blandt medlemmer, 
giver mig så megen energi og gode værktøjer til min daglige lederrolle, 
at jeg føler, jeg bliver bedre og bedre, og finder mig godt klædt på til de 
mange udfordringer.

Marianne Oxholm, Marketingchef hos YouSee



Samlet Tema oversigt  2013-2017

AGIL Ledelse
Anerkendelse
Assertiv kommuniaktion
At lede uden at være chef
Besværlige mennesker
Delegering
Den psykologiske kontrakt
Den svære samtale
Det eksekverende lederskab
Det motiverende arbejdsmiljø
Effektiv mødestyring
Facilitering
Feedback
Forandringsledelse
Forhandlingsteknik
Global ledelse
Gør  ”Vision” forståeligt
High Performance teams
Kommunikation
Konflikthåndtering
KPI/det bevidste valg
Kultur
Leadership Coaching
Ledelse i en foranderlig verden
Ledelse på tværs af generationer
Ledelseskraft
Ledelsespsykologi og krisehåndtering
Ledelsesstile i en kompleks verden
Lederskab på distancen
Læring og udvikling i arbejdslivet

Medarbejdersamtalen
Motivation
Målinger og evalueringer
Målstyring
Neuro-leadershop
Nudging som motivator
Outplacement
Passion i ledelse
Performanceledelse
Personlighedstyper
Personligt Lederskab
Positiv psykologi
Projektledelse
Præsentationsteknik
Refleksiv kommunikation
Rekruttering
Resultatskultur
Rollen som mellemleder
Samarbejde i teams
Selvledelse
Situationsbestemt ledelse
Skab ejerskab
Social kapital
Strategiproces
Stresshåndtering
Sæt det rigtige hold
Taktisk planlægning
Tidsrøvere
Tillid
Worklife balance



KOMPETENCEUDVIKLING
De fleste af os har ikke rigtig tid til kompetenceudvikling

Men kompetenceudvikling er essentielt for os alle til gavn for at arbejde effektivt 
med andre samt sikre vores egen markedsværdi. 

Sikrer du din kompetenceudvikling, og opfordrer du dine omgivelser til det? Du får 
efter hvert tema muligheden for at teste dine kompetencer. Efter et års medlem-
skab får du et kompetencebevis lige til at komme på dit CV. 

Det kan du gøre gennem AnotherStep – et kompetencekoncept, som sikrer kom-
petenceudvikling på 12 temaer om året. Der er 12 nye temaer hvert år. Se mere 
på www.anotherstep.dk 

Du behøver blot at bruge et kvarter om ugen på at holde dig og/eller din gruppe 
opdateret. AnotherStep har gjort forarbejdet for dig. Du får guldkornene serveret 
på et sølvfad og kan selvfølgelig selv bestemme, hvornår på ugen du vil udvikle 
dine kompetencer.

Et online kompetencekoncept

AnotherStep er et online kompetencekoncept, hvor du en gang om måneden 
bliver præsenteret for et aktuelt emne og har mulighed for at udvikle dig som 
leder/medarbejder, når det passer dig. Hver fredag modtager du endvidere en 
fredagsinspiration, som er en refleksion over stort og småt i arbejdslivet, og 
som kan give grundlag for en god snak med dine kolleger og medarbejdere.

AnotherSteps formål er at påvirke og udvikle dine karrieremuligheder ved at 
påvirke og udvikle dig og dine medarbejderes kompetencer – til gavn for dig, 
din virksomhed og Danmarks konkurrenceevne.

Innovation, udvikling og vidensdeling er de konkurrenceparametre, man i nu-
tidens økonomi bedst kan differentiere sig på. Derfor er det essentielt at have 
skarpe og nyskabende medarbejdere. For at opnå dette kræver det, at ens 
medarbejdere er under konstant udvikling, og et medlemskab hos AnotherStep 
kan bidrage til at realisere det. Som antydet af navnet er AnotherStep det eks-
tra skridt, der giver din virksomhed den ekstra konkurrencefordel, der kan gøre 
en stor forskel.

Hvorfor netop AnotherStep?

Mellemlederen, teamlederen og projektlederen

•	Du vil være sikker på, at du udvikler dine kompetencer – hvert år.
•	Du er omkostningsbevidst og mener, at udvikling er en livslang proces.
•	Du er naturlig nysgerrig og vil gerne have noget praksisnært.
•	Du vil selv bestemme, hvornår du skal udvikle dig.
•	Du vil have materialer udarbejdet af professionelle.
•	Du vil have mulighed for at opdatere dit CV hvert år.
•	Du vil bevare/udvikle din markedsværdi.

Ledergrupper

•	I vil have samme grundlæggende ledelsessprog.
•	I vil have mulighed for at påvirke kulturen.
•	I vil afprøve de samme værktøjer for at videndele om virkningerne i 
 organisationen.
•	I ønsker en ledelseskultur, som værdimæssigt opfattes identisk.
•	I ønsker high performance teams.

•	Beskrivelse af din personligheds præferencer i udøvende adfærd.



ET UNIKT KOMPETENCEKONCEPT
Hver måned får du tilsendt adgang til dine kompetencematerialer

Summaries

•	Et summary beskriver de 9 personligheders udfordringer og styrker i forhold til  
 månedens aktuelle tema.

Værktøjer

•	Værktøjet kan benyttes til at udfordre det aktuelle tema til gavn for 
 bevidstgørelse og igangsættelse af nye vaner, mønstre og arbejdsmetoder.

Artikler

•	Artiklen perspektiverer det aktuelle tema fra flere vinkler. Artiklerne i 
 AnotherStep bliver skrevet af fagligt tunge skribenter, som selv har været  
 udførende resultatskabere – enten som ledere, teamkoordinatorer eller  
 projektledere.

Bogresuméer 

•	Et bogresumé er karakteriseret ved at være en beskrivelse af en aktuel bog, 
 som typisk er 200–400 sider lang. Resuméet på 12-18 sider indeholder de  
 vigtigste pointer for det aktuelle tema.

Dialogkort

•	Til hvert af årets temaer er der udviklet et sæt dialogkort, som har til hensigt 
 at hjælpe dig med at skabe resultater hver måned, når et tema har været i  
 centrum af dit teams kompetenceudvikling.

Ledelseshåndbøger (4 gange om året)

•	En ledelseshåndbog er en mindre bog om det aktuelle, faglige tema. Den er 
 typisk 50–70 sider lang, og fyldt med praksisnære eksempler samt de mest  
 populære teorier om temaet.

Multiple choice test

•	Testen består af ca. 20 spørgsmål, og opnår du minimum 75% korrekt 
 besvarelse, modtager du et bevis på din kompetenceudvikling.



  

Processen hvis en gruppe/team tilmelder sig sammen til gavn 
for fælles kompetenceudvikling

•	Alle lederne bliver en del af kompetencekonceptet AnotherStep fra en given  
 måned i året, og får derved adgang til dette koncept i et år til og med samme  
 måned året efter.

•	Alle deltagerne har mulighed for at kompetenceudvikle sig sammen på 
 mellem 1 og 12 aktuelle temaer, som er i fokus, når gruppen har samlinger  
 om deres kompetencetemaer.

•	Temaerne kan følges op med en test, som resulterer i et certificeringsbevis.

Facilitering af samlingerne, hvis det tilkøbes

•	Generelt om temaet

•	Gruppevis om temaet

•	Vidensdeling om temaet i learning-communities

•	Hindringer i vores dagligdag, som betyder, at vi som ledere ikke kan 
 eksekvere relevante områder omkring dette tema 

Hvad er…  = opnåelse af nye/fælles lederkompetencer
Lederen som… = øvelser og dialog om temaet/kompetencen i en  
   dagligdagskontekst 
Viden om… = fælles fodslag på overordnede problemstillinger  
   og løsningsmetoder i lederens dagligdag som  
   udgangspunkt

Antallet af temaer vælges af virksomheden efter behov

Et kompetenceudviklingsforløb med tilkøb 
af eksempelvis 4 faciliterede workshops

Workshop i udvalgt tema, som matcher 
kompetencebehov

1. Hvad er… forandringsledelse?
1. Lederen som… forandringsleder.
2. Viden om… værktøjer og vidensdeling  

fra deltagernes hverdag.

Erfaringsteam
Afprøve 

metode/værktøj

Dele konkret viden

Konkret anvendelse 
i eget område

Workshop i udvalgt tema, som matcher 
kompetencebehov

1. Hvad er… kultur?
2. Lederen som… kulturbeskriver og 

identitetsskaber.
3. Viden om… værktøjer og vidensdeling  

fra deltagernes hverdag.

Erfaringsteam
Afprøve 

metode/værktøj

Dele konkret viden

Konkret anvendelse 
i eget område

Workshop i udvalgt tema, som matcher 
kompetencebehov

1. Hvad er… tillid?
2. Lederen som… tillidsskaber.
3. Viden om… værktøjer og vidensdeling  

fra deltagernes hverdag. 

Erfaringsteam
Afprøve 

metode/værktøj

Dele konkret viden

Konkret anvendelse 
i eget område

Workshop i udvalgt tema, som matcher 
kompetencebehov

1. Hvad er… social kapital?
2. Lederen som… fundament af social kapital 

- bevidstgørelse.
3. Viden om… værktøjer og vidensdeling  

fra deltagernes hverdag.

Erfaringsteam
Afprøve 

metode/værktøj

Dele konkret viden

Konkret anvendelse 
i eget område



Eksperimentariegrupper for bemærkelsesværdig ledelse

En gang årligt igangsætter vi en eksperimentariegruppe. Deltagelse i denne 
giver stor indsigt i eget lederskab.

Udover at være en rum for gensidig sparring og inspiration, så er gruppen 
også organiseret, så det er muligt at arbejde med dine egne personlige kom-
petencer i din professionelle lederrolle samt at takle de udfordringer, du står 
overfor i hverdagen som leder.

Eksperimentariegrupperne er stedet, hvor nysgerrige mennesker på tværs af 
fag og erhverv mødes for at udfordre hinanden på ord, meninger og værdier 
inden for ledelse – til gensidig inspiration og tankevækkelse.

Her er det bedre at være på talefod end at have ret – man kan ikke tænke, 
hvis man er sikker på at have ret!

Der er 8 samlinger og foregår forskellige steder afhængig af temaet på den 
aktuelle samling.

Deltagelse i en Eksperimentariegruppe er kr. 14.000,- excl. moms.

TILKØB FOR YDERLIGERE UDVIKLING

Fordybelsestid i forankringsgrupper

Det er hvert år muligt at tilkøbe sig en plads i en forankringsgruppe. En  
sådan gruppe er karakteriseret ved, at der sættes fokus på et af AnotherStep’s  
kompetencetemaer, og at deltagerne altid går hjem med en eller flere metoder 
til, hvordan der skabes succes med kompetenceudvikling i hverdagens travlhed. 

Der er 6 samlinger, hvor der sættes fokus på temaet på den praksisnære måde. 
Tidspunkterne er fra kl. 13.00 – 16.00 og foregår på PS4´s kontoradresse.

I 2016 er det muligt at deltage i en forankringsgruppe i følgende 4 temaer:

• Tillid
•	Rollen som mellemleder
•	Kultur 
•	Stress

Deltagelse i en forankringsgruppe er kr. 12.000, excl. moms.
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Hvad fokuserer vi på?

•  Hvad er tillid, og hvordan nedbrydes og opbygges en tillidsfuldt kultur?
•		 Hvordan konfronterer jeg tillidsnedbrydende adfærd?
•		 Hvilken rolle spiller feedback på det tillidsfulde miljø?
•		 Hvorfor er tillid så vigtigt i et godt samarbejde?
•		 Hvordan etableres et tillidsfuldt miljø i teamarbejde?
•		 Enkle værktøjer til at påvirke miljøet/kulturen i en tillidsfuld retning.

Alle kan deltage

Det vigtigste er, at der er en vilje til kompetenceudvikling til gavn for individet, 
teamet og organisationen. 

Pris

Kr. 12.000,- excl. moms pr. år.

Sted:

Borgergade 20, 3. sal, 1300 København K.

Dato:

Se www.anotherstep.dk for aktuelle datoer eller kontakt os på

telefon 7027 8585 for yderligere information.

FORANKRINGSGRUPPE I TEMAET 
– TILLID

Tillid

Deltagelse i temagruppen om tillidsfuld kultur fokuserer på tillids opbyggende samt 
nedbrydende adfærd. Det centrale er, at vi skal arbejde bevidst med tillid. Vi skal 
være i stand til at opbygge og vedligeholde en god og tillidsfuld kultur, og vi skal 
være i stand til at spotte den tillidsnedbrydende adfærd. Med enkle værktøjer kan vi 
gennemføre handlinger, som neutraliserer effekten af den tillidsnedbrydende adfærd.

Tillid er et af de vigtigste elementer i velfungerende samarbejde, og medarbejdere 
i virksomheder og/eller organisationer mistrives i miljøer, der er præget af mistillid. 
Det er egentlig ikke så underligt, at der er mange steder, hvor mistilliden florerer,  
fordi vi mennesker forstår ikke, hvornår vi udfører handlinger, som er tillidsnedbry-
dende. Når vi går på arbejde, er vi generelt ikke bevidst tillidsnedbrydende. I visse 
tilfælde vælges en adfærd, som er tillidsnedbrydende, fordi alternativet er for risiko-
fyldt eller vanskeligt. Men når vi dels forstår omfanget af den skade, utroværdighed 
forårsager, og dels bliver bevidste om, hvordan andre opfatter vores handlinger, så 
øges den generelle tillid mærkbart.

Med øget tillid følger styrket samarbejde, styrket trivsel, styrket motivation og sidst 
men ikke mindst styrket effektivitet.



Hvad fokuserer vi på?

•  Identifikation og beskrivelse af jeres kernekultur – herunder ledelseskulturen. 
•		 Skabelse af den ønskværdige vision for den fremtidige kultur.
•		 Afklaring af, hvilke forandringer der er nødvendige og mulige.
•		 Kortlæg afstanden mellem den nuværende og den ønskede kultur ved hjælp  
 af en gap-analyse. Afprøvning af de ønskede ændringer gennem mini- 
 projekter. 
•		 Udarbejdelse af et program for de ønskede forandringer med milepæle, mål  
 og delmål. Der udarbejdes en udførlig implementeringsplan, og vi følger op  
 på de næste møder. 
•		 Fokus på, hvordan det udvikler sig i eget team samt evaluering af, hvilken  
 succes det har været.

Alle kan deltage

Det vigtigste er, at der er en vilje til kompetenceudvikling til gavn for individet, 
teamet og organisationen. 

Pris

Kr. 12.000,- excl. moms pr. år.

Sted:

Borgergade 20, 3. sal, 1300 København K.

Dato:

Se www.anotherstep.dk for aktuelle datoer eller kontakt os på

telefon 7027 8585 for yderligere information.

FORANKRINGSGRUPPE I TEMAET 
– KULTUR

Kultur

Deltagelse i temagruppen om kultur fokuserer på, at du som leder får en grundlæg-
gende indsigt i, hvordan du påvirker og udvikler den kultur, du ønsker i egen afdeling.

Vi arbejder ud fra Edgar Scheins grundlæggende modeller om kultur. Virksomheds-
kultur er de kutymer, ritualer og indbyrdes ”aftaler”, som virksomheder har – uden 
nødvendigvis at tale højt om dem. De kan være rygraden i måden, virksomheden 
fungerer på, og afgørende for succes eller fiasko, fordi de præger enhver handling og 
beslutning

Eksempelvis kan en ny direktør hurtigt ændre ”ånden” i virksomheden i positiv eller 
negativ retning. Det er fordi, virksomhedens kultur med ét slag bliver ændret. Og det 
er muligt at ændre på disse grundlæggende faktorer ved en bevidst indsats. I mange 
år arbejdede eksterne specialister for virksomheder, der ønskede at forbedre deres 
interne kultur.



Hvad fokuserer vi på?

•  Rollen som mellemleder indeholder mange facetter med både succes 
 og udfordringer.
•		 Hvordan passer rollen som mellemleder dig? Fagligt og personligt?
•		 Hvilke styrker og svagheder har du i rollen som mellemleder?
•		 Hvordan skaber du det rette drive, mind-set og overblik?
•		 Hvordan varetager du som mellemleder ansvaret for vision og samarbejde 
 i organisationen?
•		 Vi sætter fokus på gruppens behov og udvikler jer individuelt med fokus 
 på flere forskellige ledelsesdiscipliner og jeres egen handlingsplan.
•		 Vi sikrer, at I får glæde af hinanden – i netværket og i fremtiden.

Alle kan deltage

Det vigtigste er, at der er en vilje til kompetenceudvikling til gavn for individet, 
teamet og organisationen. 

Pris

Kr. 12.000,- excl. moms pr. år.

Sted:

Borgergade 20, 3. sal, 1300 København K.

Dato:

Se www.anotherstep.dk for aktuelle datoer eller kontakt os på

telefon 7027 8585 for yderligere information.

FORANKRINGSGRUPPE I ROLLEN SOM 
MELLEMLEDER

Rollen som mellemleder

Deltagelse i temagruppen om rollen som mellemleder fokuserer på, at du som mel-
lemleder får en grundlæggende indsigt og forståelse for, hvad din rolle kræver af dig.
Hvilken betydning har du som mellemleder, og hvordan sikrer du dig kompetenceud-
vikling, succes og trivsel?

Mellemlederen spiller en central rolle for private virksomheders konkurrencekraft og 
offentlige virksomheders værdiskabelse. I denne gruppe sættes der fokus på mellem-
lederens mangeartede aktiviteter. Disse er blandt flere ledelse af mennesker gennem 
uddelegering og opstilling af mål, så teams og medarbejdere selv tager ansvar for 
egen arbejdssituation og opnåelse af mål.

Vi arbejder med forståelse for det strategiske, etablering af det taktiske og evalu-
ering og justering af det operative niveau. Som medarbejderens nærmeste leder, har 
du ansvaret for at gennemføre vanskelige samtaler med medarbejderne, og du skal 
kunne håndtere stress og konflikter i en ofte hektisk hverdag. Du har et medansvar 
for, hvordan kultur, stemning og samarbejde fungerer, og du skal kunne måle ”tem-
peraturen” og forholde dig professionelt til både fejl, mangler og succes.

Mellemledere skal kunne vurdere medarbejderne, give dem feedback og vurdere, 
hvorvidt den enkelte medarbejder opfylder jobbets krav. Mellemlederrollen handler i 
dag om at kunne være åben, tydelig, målrettet, ligeværdig, loyal og anerkendende. 



Hvad fokuserer vi på?

• Indsigt i, hvad stress er og ikke er.
•	Udvikling af din helt egen værktøjskasse til håndtering af stress i hverdagen.
•	Den individuelles stressprofil, som skal hjælpe dig til at forstå dig selv og andre.
•	Træning med konkrete øvelser og hjælp til selvhjælp.
•	Træning i samtaler om stress, de-motivation og mistrivsel.
•	Bevidsthed om, hvornår, hvorfor og hvordan stress udvikles og afvikles.
•	Udvikling af mindfulness.

Alle kan deltage

Det vigtigste er, at der er en vilje til kompetenceudvikling til gavn for individet, 
teamet og organisationen. 

Pris

Kr. 12.000,- excl. moms pr. år.

Sted:

Borgergade 20, 3. sal, 1300 København K.

Dato:

Se www.anotherstep.dk for aktuelle datoer eller kontakt os på

telefon 7027 8585 for yderligere information.

FORANKRINGSGRUPPE I TEMAET 
– STRESS

Stresshåndtering

Deltagelse i gruppen giver dig værktøjer og deling af erfaringer med andre per-
soner, som også ønsker at styrke sig selv og andre i forhold til stresshåndtering.

Du får træning i og læring om, hvordan du bedst håndterer dine daglige udfor-
dringer med balance i livet. Stresshåndtering handler om fokus på mange ele-
menter af livet. Hvordan vælger man til og fra? Hvordan håndterer man de man-
ge tilbud, livet giver? Hvordan håndterer man karriere og familieliv? Hvad siger 
den sidste nye forskning om stress, menneskelige ressourcer og træning til større 
kapacitet?  

Vi har fokus på fysisk, psykisk og mental balance trods travlhed og vanskelige 
situationer. Du trænes til bevidst at kunne håndtere livet med et større overskud. 
Deltagelse i gruppen giver dig træning i at håndtere dig selv – også i vanskelige 
og let skrøbelige situationer. Din attitude og adfærd skal styres af dig med be-
vidsthed, tanke, planlægning og samarbejde.



Hvad fokuserer vi på?

• Indtjekning med fokus på dialog om ledelse.
•	Storytelling om ledelsesidentitet.
•	Relationsidentitet.
•	Adfærdsidentitet.
•	Ledelsesbevidsthed.
•	Refleksionssamling.
•	Performanceudtryk.
•	Udtjekning og rejsebeskrivelse.

Alle kan deltage

Det vigtigste er, at der er en vilje til eksperimentere til gavn for udvikling af 
lederskabet. 

Pris

Kr. 14.000,- excl. moms pr. år.

Sted:

Borgergade 20, 3. sal, 1300 København K.

Dato:

Se www.anotherstep.dk for aktuelle datoer eller kontakt os på

telefon 7027 8585 for yderligere information.

EKSPERIMENTARIEGRUPPE

Eksperimentariegruppe for bemærkelsesværdig ledelse

Deltagelse i en Eksperimentariegruppe giver dig indsigt i dit lederskab.

Udover at være rum for gensidig sparring og inspiration, så er netværket også or-
ganiseret således, at der er mulighed for at arbejde med personlige kompetencer 
i den professionelle rolle samt takling af de udfordringer, du står overfor i hver-
dagen, og finde andre veje. 
 
Du opdager nye sider af dig selv og finder motivation til at ændre dit arbejds- og/
eller privatliv. Eksperimentariegruppemøderne er, udover at være et personligt og 
kollegialt rum for professionel sparring, også et gensidig inspirationsforum tilret-
telagt som et personligt udviklingsfora gennem refleksion over opgaver, relatio-
ner, samarbejdsflader etc. 

Deltagerne stimuleres til at undersøge, hvordan deres personlige kompetencer 
kan bringes i spil i deres professionelle rolle. Formålet er, at deltagerne skærper 
den positive synergi mellem det personlige udgangspunkt og den organisatoriske 
virkelighed i relation til den daglige opgaveløsning. 

Det personlige udviklingsrum skaber således en unik mulighed for, at deltagerne 
kan udvikle deres evner til at konvertere det personlige perspektiv til konstruktiv 
og professionel ledelse i deres hjemmeorganisationer. 
 
Eksperimentariegrupperne er stedet, hvor nysgerrige mennesker på tværs af fag- 
og erhverv mødes for at udfordre hinanden på ord, meninger og værdier inden 
for ledelse - til gensidig inspiration og tankevækkelse.

Her er det bedre at være på talefod end at ville have ret. 

Det er tilgang til ledelse fra hardcore business til kunstnerisk håndtering.



ÅRETS EVENT – SIDSTE TORSDAG 
I NOVEMBER

Det motiverende arbejdsmiljø

Fokus og fejring af den virksomhed, som har det mest motiverende arbejdsmiljø. 
 
Effektivitetsmæssigt er der virkelig meget at hente i at arbejde med det motive-
rende arbejdsmiljø.

Undersøgelser har vist, at højt motiverede medarbejdere er mellem 52 % og 
127 % mere effektive end medarbejdere, der blot er gennemsnitligt motive-
rede. Du kan altså regne med, at det er muligt cirka at fordoble effektiviteten, 
hvis udgangspunktet for den nuværende motivation er på samme niveau, som 
undersøgelsen beskriver som gennemsnitlig.

PS4 A/S har inviteret en række virksomheder til at deltage i benchmarking om, 
hvem der har det mest motiverende arbejdsmiljø.
 
På vores lederdag i november måned samler vi alle de virksomheder, ssom har 
deltaget i det motiverende arbejdsmiljøs undersøgelse, og udnævner den virk-
somhed, som har det bedste resultat. Denne virksomhed får tildelt vandrepoka-
len som bevis på, at de har det mest motiverende arbejdsmiljø.

Vi sætter fokus på de aktuelle motivationsfaktorer, som er afgørende for det mo-
tiverende arbejdsmiljø, og gør det muligt for andre virksomheder at sætte fokus 
på disse til 2016, så de kan være med i slutspurten om at blive den virksomhed, 
som har det mest motiverende arbejdsmiljø. 

Vil din virksomhed deltage, så kontakt os på www.ps4-dma.dk og få nærmere 
information for deltagelse. 
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Motivation og produktivitet 

Sammenligning af produktiviteten hos 
højt motiverede medarbejdere vs. gen-
nemsnitligt motiverede medarbejdere.

Kilde: Seven Pillars of Visionary 
Leadership - Cox and Rock

Produktivitet

Jobkompleksitet



Forretningsområder
Konsulenthuset PS4 A/S er din Full Service Partner inden for følgende områder:

Sikkerhed for din kompetenceudvikling

Vi skaber grundlag for vækst

Vi bevidstgør til gavn for resultater

Rekruttering med både hjerne og hjerte

Dit samarbejde med PS4 A/S bygger på en kombina-
tion af hjerne og hjerte koblet til handling. Vi tror på, 
at de bedste resultater opnås ved at skabe indsigt i og 
forståelse for det hele menneskes betydning for orga-
nisatorisk og forretningsmæssig udvikling og vækst – 

samt omsætning af dette til konkrete handlinger.

Kurser – foredrag – konsulentydelser



Referencer 

3 M (Danmark, Sverige og Norge)
Agro Forum
Alliance Personale Løsninger
ARKEN – Museum for Moderne Kunst
Aventis Pharma A/S
Baresso
Boehringer-Ingelheim
BoFinans
Carl’s jr.
Danbolig
Danisco
Danenergi A/S
Danmarks Nationalbank
Danmarks Radio
Dansk Arbejdsgiverforening
Dansk Røde Kors
Dansk Supermarked
Danske Entreprenører
Danske Sælgere
De Danske Landboforeninger
Delcom A/S
Demko A/S
DONG
DryTech
DSB
Dyrups
Ekspence Reductions Analyst
Eli Lilly Danmark
Ericsson
Ernst & Young
Exhausto
Ferrosan A/S
Fiat Finansiering
Fischer og Lorenz A/S
Finansministeriet

Flextronix
Folkeuniversitetet i Ålborg
Forsvaret
Frøsherred Sparekasse
Føroya Tele A/S (Faroese Telecom)
Genmab A/S
GEA
GlobalConnect
Grundfos
Herning Kommune
HK
Højskole for Erhvervsaktive
IBM
Intertek Semko AB
IT & Telestyrelsen
IT Universitetet
Junkbusters
KAD – Kvindeligt Arbejderforbund
Kirppu
KMD A/S
Kolding Erhvervsråd
Landbrug & fødevarer
LK A/S
LO/FIU
Løvens Kemiske
Moment A/S
Navision A/S
New Wave
Nokia Networks A/S
Nordea
Novo Nordisk
NozoZymes
Nuka A/S (Grønland)
Nycomed A/S
Næstved Kommune

OK Benzin
Odense værkstederne
OUH (Region Syd – Odense Sygehus)
PC│SCHEMATIC
PFA
Philips
PBN Medicals
PODA A/S
Pharmacia A/S
Post Danmark – Hovedkontoret
Q8
Region Sjælland
SAS
SAS Institute
Schering-Plough A/S
Slots- og Ejendomsstyrelsen
Statens Lufthavnsvæsen
Statens Serum Institut
Statoil
Strålfors A/S
Syddansk Universitet
TDC / TeleDanmark
Teknisk Landsforbund
Teknisk Skole i Odense
Teknologisk Institut – DTI
Temp-Team
Tryg Forsikring
Tryg PensionToms
Taastrup Kommune Distrikt Psykiatri
Vestsjællands Erhvervsråd
Vestforbrændingen
Zeiss
Ørestadsselskabet



PS4 har 4 forretningsområder, som alle har et gennemgående tema, som handler om personligt lederskab 
– også benævnt leadership.

For moderne medarbejdere og ledere handler arbejdet ikke kun om at tjene penge, men det handler også om at 
udvikle sig og forstå, hvad formålet er med den virksomhed, de er ansat i. Medarbejdere og ledere vil også gerne 
have viden om, hvilken forskel deres indsatser gør, og de bliver kun i virksomheden, hvis de kan stå inde for vær-
dierne. 

Det vigtige for ledere er, at have evnen til at finde deres personlige værdier i enhver situation, hvor det handler om 
at skabe resultater i samvær med andre mennesker, for således kan vi benytte vores engagement, begejstring 
og ansvarlighed i alle sammenhænge.

Det er netop nødvendigt at trække på de ressourcer i en verden, som er kendetegnet ved, at effektivitet, innova-
tion, tilpasning og det globaliserede marked konstant udfordrer os og vores konkurrencedygtighed. 

De konsulenter, I vil møde er kompetence og erfarne mennesker, som alle er kendetegnet ved selv at have været 
ledere undervejs i deres karriere. De er modne mennesker, som dagligt arbejder professionelt med udvikling af 
mennesker og organisationer. Konsulenterne har alle en lang erfaring i både private og offentlige virksomheder 
og er ikke bange for at arbejde effektivt og resultatorienteret. 

Vi arbejder altid med mennesket i centrum, men med bevidstheden om, at der skal arbejdes målrettet til fordel 
for virksomhedens resultater. Vi tror på selvledende mennesker, som har evnen og viljen til at nå bevidstgjorte 
resultater.

PS4 A/S bevidstgør til gavn for resultater.
Det som du bevidstgør, kan du gøre noget ved, det som du ikke bevidstgør gør noget ved dig.

PS4 A/S

WWW.PS4.DK | E-MAIL: INFO@PS4.DK | TELEFON: 70 27 85 85




