
Velkommen til årets høydepunkt! 
Holmsbu Hotel & Spa 13. - 14. september 

Program:

Torsdag:    Ankomst og lunsj        12.00 
  Slik takler du primadonnaer og vanskelige kolleger  13.00-16.00
  v. Per Henrik Stenstrøm
  Felles aktiviteter eller avslapning i SPA    16.00
  Vi møtes til et lite glass før middag.    19.00
  Treretters middag med tilhørende vinpakke  
 
Fredag:      Frokost
  Learning How to Learn         09.30-11.30
  v. Nettverkets leder Carl Aaby     
  Avsluttes med felles lunsj før retur til arbeidet

Prisen kr. 4.900,- inkluderer: 
• Overnatting i enkeltrom
• Alle måltider og drikke til mat og spa
• Foredrag og aktiviteter

Meld deg på snarest mulig til cecilie.brunsell@nfdr.no 
Begrenset antall plasser - frist: 15. august

Velkommen til samling!

Tradisjon tro inviteres alle ledernettverkets medlemmer til faglig og sosial samling 
hvor det blir lagt stor vekt på utstrakt erfaringsutveksling og sosial galskap.

Faglig påfyll og god tid til erfaringsutveksling 

og sosialt samvær. Meld deg på!



Per Henrik Stenstrøm - “Slik takler du prima- 
donnaer og vanskelige kolleger”

De forsurer arbeidsplassen din. De tapper deg for krefter. De stiller ikke opp når det 
trengs. Går det likevel an å sette pris på en egoistisk surpomp?

Et foredrag om moderne motivasjonsteori som skaper bedre miljø på jobben.
Om krevende kolleger. Tidstyven, møteplageren, ordgyteren, gledesdreperen, bedre-
viteren og solstrålen. Om konfliktene som oppstår mellom medarbeidere. Om frustra-
sjon på arbeidsplassen.

Når arbeidet er et kall og når arbeidet ikke er et kall.
I dette foredraget får du verktøy og arketypemodeller som skaper større forståelse på 
arbeidsplassen.
Hva gjør man med dem som rett og slett ikke vil la seg lede?

Nettverkets leder Carl Aaby - “Learning How to 
Learn” 

En oppgave for ledere, er å være kontinuerlig være oppdatert på ny kunnskap 
og kompetanse. I en hektisk hverdag er det viktig å være effektiv. 
Denne seansen gir deg en smakebit på teknikker som faktisk fungerer.  
Hva er effektiv læring, og hvordan kan man best bruke tiden dette?

Innlegget er en kortversjon av Courseras mest populære kurs noensinne; 
’Learning How to Learn’ fra University of California.
Kurset har hatt over 1.8 millioner studenter fra over 200 land, og har blant  
annet blitt omtalt i New York Times.

Velkommen til samling!
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