LICENSE TO LIVE
Et komplekst arbejdsliv og målrettede organisatoriske forandringer opleves af mange
som spændende, men også krævende. Corona-krisen forstærker disse krav og byder
os alle op til en stadigt hurtigere performance-dans.
Dette kan påvirke motivationen for den enkelte, udfordre samarbejdet i teamet og
påvirke driften og udviklingen af organisationen. Måske har du eller dine
medarbejdere brug for at re-kalibrere det indre kompas?
Du har nu mulighed for at finde fornyet energi og justere retningen med et
emotionelt kørekort.

Vi kalder det ”LICENSE TO LIVE”!
LICENSE TO LIVE giver dig et frirum med plads til at finindstille dit indre kompas – det
kompas, som viser retning for dine værdier og drømme for dit arbejdsliv. Sammen
med andre kan du besøge og sætte dig selv fri fra dine egne antagelser om dine
begrænsninger. Det giver dig øget perspektiv og udvidet handlerum – samt sindsro
og fornyet energi.
Vi tror på, at et reflekteret menneske træffer gode valg, er troværdig og vis. Det øger
livskvaliteten for dig selv, og i høj grad også for andre omkring dig, og gør dig mere
motiveret og til en endnu bedre holdspiller på arbejdspladsen.
Forløbet strækker sig over et halvt år, og vi tilbyder et trygt læringsrum med plads til
fordybelse og refleksion. Forløbet er en blanding af undervisning, gruppearbejde,
filosofiske samtaler, coachende samtaler, reflekterende teams, individuel refleksion
og gruppeprocesser.

Vi ser frem til at tænke om hjørner med jer!

Pia & Michael
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DINE ”KØRELÆRER”
Pia Friberg Krejsager, 59 år
Cand.merc., Master of Public Administration,
Pædagogisk Diplomuddannelse, IPCC certificeret coach
fra ICF, Certificeret Management Consultant fra CMC
Global.
Pia har 30 års erfaring som bl.a. topleder, leder af
konsulenter, management konsulent og coach. Pia
hjælper mennesker og organisationer med at omsætter
deres intentioner til realiteter.
Michael om Pia: Pia besidder en skøn evne til at koble omsorg med knivskarpe
iagttagelser, og hun formår på kærligt udfordrende vis at facilitere afstemt læring for
den enkelte i fællesskabet.

Michael Manly Vad, 43 år
Cand.psych.aut. & Godkendt specialist i Arbejds- &
organisationspsykologi, Coach-uddannet. Michael er
erhvervspsykolog, og har tidligere arbejdet i forskellige
private og offentlige roller som terapeut, konsulent og
ledelsesrådgiver.
Michael har 10 års erfaring og trækker på sin alsidige
erfaring når han hjælper organisationer, ledere og
teams med at skabe bæredygtige resultater og øget
mental fleksibilitet.
Pia om Michael: Michael har en dyb forståelse for hvad der rører sig i mennesker, og
en eminent evne til på den venligste måde at skabe selvindsigt og sindsro.
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”LESSIONER”
Modul 1

Modul 2

Modul 3

Modul 4

Modul 5

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

1 dag

Mental kompleksitet

Det er jeg også

Mine blind spots

Skyld, skam og
tilgivelse

Mit mulige liv

Action Learning

Action Learning

½ dag

½ dag

Psykosociale dynamikker

Psykosociale dynamikker

Individuel coaching

Individuel coaching

Individuel coaching

Personlighedstest

Arbejde med egne mål

Afrunding på individuel process

Tid og sted: august 2021 – januar 2022
1. Individuel coaching: medio august, efter aftale, 2 timer
2. Individuel coaching: medio november, efter aftale, 2 timer
3. Individuel coaching: medio januar, efter aftale, 2 timer
Modul 1.: fredag d. 10. september, kl. 8.30 – 16.00
Modul 2. mandag d. 4. oktober, kl. 8.30 – 16.00
Modul 3. onsdag d. 3. november, kl. 8.30 – 16.00
Modul 4. torsdag d. 2. december, kl. 8.30 – 16.00
Modul 5. fredag d. 7. januar, kl. 8.30 – 16.00
1. Aktions-læring: tirsdag d. 5. oktober kl. 8.30 – 12.00
2. Aktions-læring, fredag d. 3. december kl. 8.30 – 12.00
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”DET MED SMÅT”
Deltagerantal:
For at sikre et trygt læringsrum, vil der være mellem 8 og 12 deltager på holdet.
Pris:
Forløbet koster kr. 24.500 ekskl. moms og indeholder forplejning.
Lokation:
Forløbet afholdes på Parcelvej 119, 2830 Virum. Der er fri parkering på grunden.
Tilmelding til LICENSE TO LIVE
Sendes eller mailes til:
FRONTSETTER v/Pia Friberg Krejsager
Parkovsvej 14
2820 Gentofte
Tilmelding på mail: pia@frontsetter.dk
Tilmeldingsfrist den 9. august 2021. Tilmeldingen er bindende. Betalingen forfalder den 25. august
2021. Det er muligt at betale LICENSE TO LIVE i rater.
Jeg tilmelder mig LICENSE TO LIVE og registrerer mig med følgende oplysninger:
BRUG BLOKBOGSTAVER
Navn:
Organisation:
Adresse:
Postnr. & by:
Titel:
Telefon & mobiltlf.
E-mailadresse:

Dato og underskrift:
BINDENDE TILMELDING
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