
Vi har fokus på ledelse i NGO’er.
”Vi kan ikke se os selv uden et spejl”

NGO–Lederuddannelsen
Starter igen d. 8 november 2023

På NGO-Lederuddannelsen kommer du til at integrere teori og personlighed 
- i tæt samarbejde med kollegaer og undervisere. NGO-Lederuddannelsen 
er en uddannelse, som dine omgivelser kan mærke.

Du går til eksamen i fagene Strategisk ledelse og Forandringsledelse, 
Diplomuddannelse i ledelse i samarbejde med

Deltagere på NGO-Lederuddannelsen kommer 
fra hele Civilsamfundet og Styregruppen bag er 
med til at sikre relevans og kvalitet.



Strategisk ledelse
• Strategiværktøjer 
• Strategiimplementering
• Ledelse og ledelsesopgaver
• Motivation
• Organisationskultur
• Organisationsudvikling
• Beslutningsprocesser
• Ledelse i frivillige organisationer
• 360 graders lederevaluering
• Personlig handlingsplan

Forandringsledelse
• Forandringsteorier
• Ledelse af forandringsprocesser
• Rollen som forandringsagent
• Forandringspsykologi
• Kommunikation
• Meningsskabelse
• Konflikthåndtering
• Ledelsesfilosofi
• Personlig lederstil og udvikling
• Lederen som værdibærer og rollemodel

Du går til eksamen og får 10 ECTS point – i ”Strategisk ledelse” og ”Forandringsledelse”

Uddannelsens indhold

Under hele forløbet: Action Learning grupper, træning i coaching og personlig handlingsplan.



Hvad kan jeg forvente?
Du er velkommen til infomøde d. 31. august 2023 kl. 14.00 - 15.30 i Virum

Tilmelding til infomøde på kontakt@frontsetter.dk

NGO-Lederuddannelsen kombinerer 
teori og din egen praksis. Du tager 
udgangspunkt i din egen dagligdag. 
Det betyder, at du under uddannelsen 
arbejder med det, der i forvejen ligger 
på dit bord.

Målgruppen er både den erfarne og 
den nye leder, som ønsker at udvide sit 
lederrum såvel fagligt som personligt.

Lederne samles i netværksgrupper 
mellem modulerne.

Ledelse er et personalegode, og du skal 
have lyst til at kende dig selv og være 
bevidst om dine mål som leder. 

Vi sætter en ære i at sikre trygge rammer 
for refleksion og dybe samtaler.

mailto:kontakt@frontsetter.dk


Det praktiske
Datoer:
Modul 1: D. 8. 9. og 10. november 2023, internat i Fredensborg

Modul 2: D. 24., 25. og 26. januar 2024, kl. 9.00 – 16.00 i en NGO på Sjælland

Eksamen: D. 23. februar 2024 (6 sider og 1/2 time pr. deltager)

Modul 3: D. 15., 16. og 17. maj 2024, kl. 9.00 – 16.00 i en NGO på Sjælland

Modul 4: D 28., 29. og 30. august 2024, internat i Fredensborg

Eksamen: D. 27. september 2024 (6 sider og 1/2 time pr. deltager)

Modul 5: D 3. oktober 2024 i Virum

Pris: 
NGO-Lederuddannelsen koster kr. 49.500,- hvoraf ca. kr. 25.000 går til CPHbusiness. 
Der er ikke moms på kompetencegivende uddannelse.  

Hertil kommer udgifter til litteratur samt kost og logi. Det tilstræbes at holde udgifterne 
på et minimum.

Uddannelsen betales over to kalenderår - november og januar.

Det praktiske



BRUG BLOKBOGSTAVER
Navn:

Organisation:

Adresse:

Postnr. og by:

Titel:

Arbejdsfunktion:

Telefon og mobiltlf. nr.:
CPR-nr. (Til oprettelse hos 
cphbusiness – du er 
velkommen til at ringe på 
29207444 vedr. dit cpr.nr):

Mailadresse:

Dato og underskrift:

Sendes til: FRONTSETTER, pia@frontsetter.dk

Tilmeldingsfrist er d. 29. september 2023. 
Tilmeldingen er bindende. 
Betaling forfalder d. 3. november 2023 og d. 18. januar 2024.

Tilmelding

mailto:pia@frontsetter.dk


Pia Friberg Krejsager, 
FRONTSETTER

328 NGO-Ledere 
har allerede taget uddannelsen

KONTAKT
FRONTSETTER
Parcelvej 119
2830 Virum
www.frontsetter.dk
kontakt@frontsetter.dk

Læs mere om NGO-Lederuddannelsen på www.frontsetter.dk

Marie Baad Holdt,
Ingerfair

Gennemgående undervisere:

Marie har 20 års erfaring 
med at ledelse af frivillige, 
underviser, projektleder, 
konsulent og forfatter.

Pia har 30 års erfaring 
som underviser, topleder, 
projektleder, konsulent, 
coach og facilitator.

http://www.frontsetter.dk/
mailto:kontakt@frontsetter.dk

