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God ledelse er en udfordrende opgave, hvor man bruger både sin faglighed og sin personlighed. Der stilles 

store krav til lederes personlige kompetencer, så som koordinering, empati, hukommelse, koncentration, 

samarbejde, prioritering, engagement, i løsning af vores arbejdsopgaver – oven i det kommer krav til 

fagligheden.  

Ledere skal træffe de rigtige beslutninger, forholde sig konstruktivt til konflikter, have overblik og handle 

strategisk, samtidig med at de skal lede deres personale. Der er meget på spil og at være en god leder 

kræver robusthed, selvtillid og overskud. Disse egenskaber kan trænes ved supervision og sparring. Det kan 

især som ny leder være vigtigt at have et fortroligt rum at udvikle og afprøve sin lederrolle i. 

Supervision af ledere: 

Sparring eller supervision giver ro fra dagligdagens opgaver og mulighed for at skabe rum for egen 

refleksion. 

Supervisionen er som udgangspunkt en samtale omkring de udfordringer og dilemmaer du kan stå i som 

leder. Du vil blive udfordret på dine synspunkter og du kan drøfte dine usikkerheder og bekymringer i en 

fortrolig og ligeværdig samtale.  

Du vil som ny leder lære at anskue dig selv i ledelsesmæssige situationer og problematikker på 

arbejdspladsen fra flere vinkler. Du får mulighed for at se handlemuligheder i situationer eller 

problematikker du i hverdagen går og tumler med.  

Som leder står du ofte over for vanskelige situationer, der kan være svære at sætte i tale i organisationen. I 

et lederjob sætter er det både faglige og personlige kompetencer der sættes i spil. Supervision udvikler 

både ledelsesmæssige og personlige kompetencer og potentialer. 

Forudsætninger: 

Det er en forudsætning at den som superviseres, selv ønsker supervision og er indstillet på at arbejde med 

sig selv, for at skabe personfagligudvikling. 

Forløbet: 

Alle supervisionsforløb aftales individuelt. Der indgås indledningsvist aftale om forløbets varighed og 

målene for supervisionen.  

Metoden er individuel supervision, altså one-to-one samtaler. 

Jeres udbytte: 

En mere robust leder der kender sig selv bedre, som udøver bedre, mere tillidsvækkende og autentisk 

ledelse. Forankring i leder og virksomhedens behov. 

Supervision har en forebyggende effekt på stress og højner arbejdsglæden. 

I får en leder der står stærkere i sin nye rolle og dermed får bedre forudsætning for succes i den nye rolle. 
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