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ledelsesmetoder i Danmark og har 
arbejdet med en lang række af de 
organisationer, som har været frontrun-
nere på blandt andet Den Sociokratiske 
Cirkelmetode.

Sammen med Tobias Mark Jørgensen 
og Kåre Wangel er Jacob i færd med at 
etablere en uddannelsesrække, som kan 
gøre danske organisationer og konsulen-
ter i stand til at udbrede metoden, som 
mere end nogen anden metode viser 
vejen frem mod et nyt paradigme for 
måden, vi opfatter en organisation på.

NB: Vi lægger stor vægt på kvaliteten 
i undervisningen, hvorfor vi kun har et 
begrænset antal pladser på workshop-
pen.

Kom og skab fremtidens organisation 
sammen med os i Hellerup til novem-
ber, og lær, hvordan vi genopfinder den 
selvledende organisation.

Workshoppen er et samarbejde mellem 
Implement Consulting Group og Crossing 
Circles.

Har du spørgsmål, så kontakt Kåre 
Wangel på kaare@crossingcircles.dk 
eller 2068 1012.

Du kan læse mere om kurset på  
www.crossingcircles.dk/kurser/intro

Tid:  4./5. november 2020

Sted:  Implement Consulting Group, Hellerup

Undervisere: Jacob Theilgaard, Tobias Mark Jørgensen og Kåre Wangel

Pris:  5.950 kr., ekskl. moms

Tilmeld dig her:

Vil du blive klogere på, hvordan din orga-
nisation kan tage hånd om de udfordrin-
ger, som selvledelse bringer på banen, 
uden at succesen udelukkende handler 
om evnen til at være en tjenende leder? 
Vi giver dig her muligheden for at lære, 
hvordan du anvender en af de mest 
velafprøvede selvledelsesmetoder i 
din organisation, samtidig med at du 
får redskaber til at skabe en respon-
siv organisation og en omsorgsfuld 
arbejdsplads. 

I vores stræben efter at skabe en sand 
Teal-organisation ender vi ofte med 
en kultur, som kun holdes oppe af få 
dedikerede ildsjæle, fordi vi ikke har en 
metode, som er tydelig nok til at distribu-
ere lederskabet ud på alle medarbejdere. 
Den Sociokratiske Cirkelmetode kan give 
jer et efterprøvet sæt af værktøjer, som 
er designet til at frembringe den kol-

lektive intelligens i jeres teams gennem 
effektive og ligeværdige metoder. 

Denne todages introworkshop 
vil vise dig, hvordan du:
• Distribuerer lederskabet ud på alle 

medarbejdere

• Træffer bedre og hurtigere beslutnin-
ger, som inddrager alle

• Skaber en responsiv organisation, 
som kan handle intelligent

• Lægger grundlaget for en sand 
Teal-organisation

Om underviserne
Jacob Theilgaard har været med til at 
introducere flere af de nyeste selv-

Lær, hvordan du skaber en selvledende organisation,  
som med visdom og omsorg kan handle hurtigt på både  
udfordringer og muligheder.
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