
 

«Sterkere sammen enn aleine» 
Lederutviklingsprogram for næringsliv i Sykkylven 

 
 

 
   
Verden endrer seg raskere enn noen gang, og folks forventninger endrer seg med den. Skal 
en lykkes som leder, må en observere, inspirere og justere – kontinuerlig. Lederskap er 
krevende, spennende og selvrealiserende. Men samtidig selvutslettende og ensomt. Når en 
som leder står midt oppi det, er det lett å tro at ingen forstår. Å være en del av et nettverk som 
fungerer og samskaper er verdifullt når deltagerne er villig til å gi og ta. Vi tror at sammen er vi 
mindre alene.  

Det finnes ingen mirakeloppskrift på god ledelse, uansett hva slags buzzord som puttes på 
etiketten. Vi tror de beste lederne og ledergruppene skapes fra innsiden – men med god hjelp 
utenfra. Det krever et tett og langvarig samarbeid, vilje til å trene, endre og hardt arbeid.  

På oppdrag fra Sykkylven Kommune, omstillingsprogrammet, vil it`s timeout AS 
www.itstimeout.no være prosjektleder for lederutviklingsprogrammet 2022 – 2023. 

«Lederutvikling er en livslang reise– ikke en snartur innom»  

 
 

Velkommen. 
 

  

 



 

«Sterkere sammen enn aleine» 

Lederutviklingsprogram for næringsliv i Sykkylven 

  
Samling 

1  
Tematikk  Tid Sted 

 

 
 

Meg og mitt 
lederskap  

&  
oss i nettverket  

 
Lederrollen i dag. Meg som leder – hva, hvordan og 
hvorfor meg?  
Tillit, mot og sårbarhet i lederskapet.  
Endringsledelse & innovasjon. 
Omstilling, utvikling og innstilling. 
Hva vil vi som nettverk skape?  
Etablere buddygrupper. 
  

  
25.10.22  
kl. 09.30  
til  
26.10.22  
kl. 15.30 

 
Blåtind Boutique 
hotel, Stordal 
Inkl. overnatting 

 
Samling 

2 
Tematikk  Tid Sted 

  

 
 

Om å få med 
folka og vise 

vei i  
hverdagen  

 
Refleksjoner og læring siden sist 
Strategi og strategisk tenking.  
Team og godt lagspill.  
Hvordan se, høre og verdsette den enkelte?  
Hvordan utvikle medarbeiderne?   
Hvordan utnytte den enkeltes ressurser og styrker 
på en smart måte?  
Kommunikasjon og samhandling.  

  
29.11.22  
kl. 09.00 – 16.00 
og 
30.11.22  
kl. 08.30 – 12.30 

 
Raus, Sykkylven 

 
 

Samling3 Tematikk  Tid Sted 

  

 

Robust og 
bærekraftig  
næringsliv  

 
 
 

 
Refleksjoner og læring siden sist 
Entreprenørskap og intraprenørskap. 
Bærekraft.  
Samskaping internt og på tvers av virksomheter? 
Ideer til case som buddygrupper vil jobbe med med 
frem til samling 5  

 
07.02.23  
kl. 08.30 – 15.30  
og 
08.02.23 kl. 08.30 -
15.30 

 
Raus, Sykkylven 
 
 



 

Samling 
4 

Tematikk  Tid Sted 

 

 

God 
kommunikasjon 

kan gjøre en 
forskjell i 

lederskapet 
  

  
Kan du det?  Eier du det? Tror du på det du 
formidler?  
Presenter og få gjennomslag. 
Kommunikasjons- 
teknikk, troverdighet og  
integritet/ansvarlighet. 
Holdningene, kroppsspråket, ordene, 
snubletrådene.  
 
 

 
28.03.23 
kl. 09.00  
til  
29.03.23  
kl. 15.30 

  
Blåtind Boutique 
hotel, Stordal 
Inkl. overnatting 

  

Samling 
5 

Tematikk  Tid Sted 

 

 
 

Forankring, 
veien videre og 

deling av 
læringsutbytte 

 
Nettverket videre? 
Buddygruppene presenterer innspill /nye ideer 
(case buddygruppene har jobbet med gjennom 
kurset) til samskaping i næringslivet. 
Hva har jeg og vi lært og erfart som det legges 
merke til?  
 

  
16.08.23 
 kl. 09.00 – 16.00 

 
Raus, Sykkylven 

 
 
Forsknings og erfaringsbasert kursinnhold  
Kurset vil være en kombinasjon av forskningsbasert teori, erfaringer og delinger fra andre 
ledere, intervjuer med ledere og innsikt i trening i praktiske lederverktøy.   
  
Buddygrupper 
Det blir etablert såkalte buddygrupper, - som vil møtes mellom samlingene for å ha gode 
samtaler, refleksjoner rundt tematikken på samlingene. 
Kursdeltagerne vil fra samling 3 jobbe med case/lage skisse til forretningsideer for hvordan 
sikre enda større delingskultur mellom bedriftene. Buddygruppene vil få digital 
coaching/sparring fra kurslederne underveis. 
 
1:1 ledersparring/coaching 
Mellom de fysiske samlingene vil hver enkelt deltager ha 8 timer individuell 
ledersparring/coaching digitalt med kurslederne. Hensikten å jobbe med den enkeltes behov 
for å ta ut og videreutvikle eget uutnyttet potensiale i lederrollen. 



 

 Om kurslederne 
Trude Falck Bjånes, seniorkonsulent it`s timeout AS 
Lang operativ og strategisk ledererfaring. Hun har de siste 11 
årene bistått ledere til å bli tydeligere og tryggere. Ledergrupper 
til å bli mer effektive og samkjørte. Teamene deres til å bli 
smidigere, mer samkjørte og effektive. Fasiliterer strategi, kultur og 
endrings- og organisasjonsutviklingsprosesser som inkluderer og 
involverer. Arbeider for både offentlige og private virksomheter i 
ulike bransjer i hele landet, - mange av de på Sunnmøre. 
Hun er opptatt av at alle prosesser, holdnings - og adferds 

endringer knyttes opp til virksomhetens strategi og ønsket kultur.  
Trude drives av å skape konkrete resultater, verdier og endring i samskaping med kundene. 
Hun går alltid inn i prosesser med mål om at kundene skal bli begeistrede, stolte og at de skal 
oppleve å ha tatt ut, og kontinuerlig jobbe med, eget potensiale, - enten det er i eget 
lederskap, selvledelse, i teamet eller i hele organisasjonen. 
Hun er kreativ, nysgjerrig, løsningsorientert og handlekraftig. Hun utfordrer, er relasjons -og 
prosessorientert.  
Personlige mantra: «Ingenting kommer gratis. Hardt arbeid lønner seg fortsatt.» 
 
 

Elina Bjørk, seniorkonsulent SISU Business AS 
Solid kompetanse innen operativ og strategisk ledelse, organisasjon og 
HR, med endringsledelse som spesialfelt.  
Lang bedriftsleder erfaring og gründer. Leder med stor skapertrang. 
En pådriver for verdiskapende HR, bla. gjennom å skape muligheter. En 
leder som kan vise til nybrottsarbeid og sterke forretningsmessiges 
resultater.	 
Sertifisert i bærekraftig moderne entreprenørskap. Veileder og coach 
for mennesker som ønsker å starte egen virksomhet eller bare ønsker å 
lære om hvordan jobbe med entreprenørskap i praksis med 

utgangspunkt i egne ressurser og muligheter. 
Lang erfaring med undervisning og fasilitering.  
Arbeider for både private og offentlige virksomheter i mange ulike bransjer, samt frivillige 
organisasjoner. 
Hun er en sterk relasjonsbygger og skaper lett tillit. Dyktig til å motivere til endring og tro på 
egne ressurser. 
Personlige styrker: Handlekraftig, løsningsorientert kommunikator, formidler og humør. 
Personlige mantra: «Fast i sak og myk i form»!. 
 
 

                                                                              



 

  
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  


