
Den vigtigste kvalifikation for dig som fremtidens 
leder er, at du hele tiden er på opdagelsesrejse 
og udfordrer dit eget virkelighedsbillede med nye 
perspektiver. Tør du blive udfordret på dine ledel- 
sesværktøjer? Få ny viden og sparring i Danmarks 
bedste LæseLounge for dynamiske og læseglade 
ledere. Vi giver dig bøgerne, netværket og stedet – 
du skal blot læse og reflektere. 

Hold dig opdateret på den nyeste faglitteratur inden for ledelse. Vi gør 
plads til 25 læseglade ledere, der ønsker at mødes om fire relevante 
ledelsesbøger. Vi sørger for dele hele – du skal blot møde op hos os fire 
gange det næste år. 

Målet er, at du dygtiggør dig som leder samtidigt med, at du får ud-
bytte af at debattere og dele dine oplevelser med andre ligesindede

LæseLoungen giver dig følgende:

• Du får læst fire bøger om ledelse på et år

• Du kommer på forkant med fremtidens ledelse

• Du får indsigt i nye metodikker og hands-on ledelsesværktøjer, der 
kan anvendes i dit daglige arbejde

• Du møder forfattere, inspiratorer og ledelseseksperter

• Du opnår faglig fordybelse, ro og sparring

• Du udvider dit netværk

LæseLoungen holder til på Vilvorde Kursuscenter i Charlottenlund. 
Varighed pr. møde: ca. 2 timer (kl. 16-18)

Tilmeld dig LæseLoungen på ijo@dsr.dk. 
Deadline for tilmelding er 15. august 2015.

Prisen for deltagelse er 7.900 kr. 
ekskl. moms for et år.

LæseLoungen er skabt i et tæt samarbejde 
mellem Vilvorde Kursuscenter og BizBuddy.

Tendensen er klar!  
Folk strømmer til 
læsegrupper

”Antallet af læsegrup- 
per stiger eksplosivt.

I et digitaliseret sam- 
fund mødes stadigt 
flere i små fællesska- 
ber for at diskutere 
litteraturen …”

Kilde: Politiken,

16. oktober 2014

Tid til refleksion  
og fordybelse.
Ledelsessparring  
og udvikling.

Eksklusiv LæseLounge på 
Vilvorde Kursuscenter.  
Kun 25 pladser!



Fire spændende  
bøger om ledelse
– fire møder med inspiration,  
refleksion og sparring

Mød forfatteren – hvad mente han/hun egentligt?
November 2015

Bliv introduceret til LæseLoungen og deltagerne. Mød forfatteren til 
LæseLoungens første bog om ledelse. Deltag i dialogen og få mulighed 
for at stille spørgsmål til forfatteren selv.

Første bog til LæseLoungen sendes ud ca. to måneder før. Næste bog 
udleveres på mødet

Nyt år – nye mål og målemetoder
Januar 2016

Kickstart året med nye mål. Vi har fundet en bog, som giver god guide- 
lines til, hvordan man sætter mål, og hvordan man opfylder dem. Bliv 
udfordret og få en række værktøjer til målemetoder.

Næste bog udleveres

Det virkelig ledelsesliv – metodikker og værktøjer
April 2016

Denne gang trækker vi i arbejdstøjet og deler viden og erfaringer i mindre 
grupper. Målet er at skabe nogle paralleller mellem metodikker og værk- 
tøjer i bogen til det virkelig ledelsesliv. Vi deler personlige erfaringer.

Næste bog udleveres

Internationale tendenser og ’buzzwords’
Juni 2016

Vi tager til ’udlandet’ og bliver præsenteret for de nye internatio- 
nale tendenser inden for ledelse. Bogen vi har valgt giver ny viden 
og udfordrer os på nye måder at tænke ledelse på. Få sat ord på 
tendenserne og de nye buzzwords – en belæst ekspert (filosof, pro- 
fessor eller lign.) er dagens gæst.

(Ovenstående er med ret til ændringer)
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