Faciliteringsworkshop
Patrick Lencioni ’De fem dysfunktioner i et team’
Hvis du vil skabe en konkurrencefordel gennem god ledelse, så er ‘De fem
dysfunktioner i et team® efter vores erfaring den udviklingsløsning der giver de bedste forudsætninger for varige ændringer. Det sker i kombinationen med Everything DiSC® og derved bidrager modellen til selverkendelse
og dermed mulighed for konstruktivt at påvirke adfærd.
Teammedlemmer lærer, hvordan man opbygger fokus på fælles resultater
og samarbejde ved at adressere de 5 faktorer; tillid, konflikt, commitment,
ansvar og resultater.
Hos KAR+CO Consulting er ’De fem dysfunktioner i et team®’ vores mest
anvendte teamudviklingsværktøj. Vi oplever igen og igen, hvordan modellen, rapporten og de individuelle profiler bidrager til at skabe mere
dynamiske teams, der arbejder på en transparent og effektiv måde for at skabe fælles og bæredygtige beslutninger.

Workshoppens indhold:
•
•
•
•

Grundig indsigt i profilens opbygning og de hjælpeprofiler, som hører til
Gennemgang af, hvad der kan være hensigtsmæssigt i forbindelse med workshops såsom forberedelse, selve workshoppen og efter (herunder eventuelt workshop #2, 3..)
Forslag til øvelser i modellens fem trin
Diverse øvelser i grupper.

Forberedelse:
•
•

Efter din tilmelding sender vi bogen De fem dysfunktioner i et team, som du læser, inden vi mødes
Vi sender dig også et eksempel på profilen, så du har mulighed for at se opbygningen af den, hvis
du ikke har arbejdet med den tidligere.

Efter:
•
•

Du får materiale med slides til brug ved dine fremtidige workshops samt forslag til øvelser
Vi står efterfølgende til rådighed med forslag til, hvordan du konkret kan afholde dine workshops.

Praktiske informationer
Målgruppe:

Everything DiSC®-certificerede, som vil inspireres og have input til at facilitere
workshops på baggrund af profilen Five Behaviors (of a Cohesive Team) baseret
på Patrick Lencionis bog ”De 5 dysfunktioner i et team”

Tidspunkt:

3. februar 2022 fra kl. 09.00-16.00

Lokation:

World Trade Center, Borupvang 3, 2750 Ballerup

Pris:

DKK 7.500,- inkl. forplejning og Patrick Lencionis bog De fem dysfunktioner i et
team

Har du lyst til at deltage? Så kan du tilmelde dig via mailen her: arrangement@karplusco.com.
Hvis du vil høre mere, inden du melder dig til, er du velkommen til at ringe til Morten Gantzhorn på
tlf. 2266 4288 eller Kristina Wilkki på tlf. 6122 3464.

