
 

   

RELASJONSLEDELSE 
Torsdag 3. – fredag 4. mai 2018 

NITOs møtesenter, Støperigata 1, Oslo 
 

DAG 1 
 

09.00  Registrering og kaffe 

10.00  Introduksjon til Relasjonsledelse. Den norske ledermodellen. 
Jan Spurkeland gir deltakerne bakgrunn for konseptet og viser til forskning som støtter 
Relasjonsledelse. Han vil sette i gang en prosess der hver enkelt deltager får teoretisk påfyll 
på området, samtidig som dere får reflektert rundt egen relasjonskompetanse og egne 
lederforutsetninger.  
Denne dagen har vi spesielt fokus på hovedpremissene for relasjonsledelse, samt at vi 
snakker om viktigheten av menneskeinteresse og relasjonsfremmende lederatferd.  
Deltagerne vil bli støttet og utfordret til å reflektere over egen praksis og kjenne på 
mulighetene som ligger i å gå fra «posisjon til relasjon» og «gå et skritt nærmere» 
medarbeiderne. 
Lunsj kl. 13.00 – 14.00, kaffepauser underveis.  

17.00 Avslutning dag 1 
   

19.00  Felles middag  
  

DAG 2 
 

09.00  Relasjonskompetanse – veien inn i 
Relasjonsledelse. 
Marit O. Lysebo viderefører refleksjons-
prosessen ved å utfordre deltakerne gjennom 
fokus på dimensjonene «emosjonell modenhet», 
«dialog» og «tilbakemelding» (se figur).  
Deltagerne bevisstgjøres om relasjoners og 
følelsers betydning, og hvordan deres 
personlige væremåte påvirker den enkelte 
medarbeideren og hele arbeidsfellesskapets 
energi, motivasjon og evne til å skape resultater. 
Lunsj kl. 11.30 – 12.30, kaffepauser underveis. 

15.30  Avslutning  
 

Litteratur 
Deltakerne får boka «Relasjonsledelse», og lærer hvordan den kan benyttes til endring av lederpraksis 
og til å bedre egen livssituasjon. Innføring i Relasjonskompetanse vil være nyttig for alle livsområder. 
 

Forelesere 
Jan Spurkeland har vært lederutvikler gjennom 25 år. Han har skrevet seks fagbøker om 
ledelse og holdt foredrag om disse bøkene på høgskoler, universiteter og på konferanser. 
Jan har lang erfaring med lederkurs og lederprosesser fra både offentlig og privat 
virksomhet. Se mer på relasjonsledelse.no 
 
 
Marit Onshuus Lysebo er tilknyttet Spurkelands nettverk Relasjonsledelse Norge, og er en 
engasjert foreleser med en nær og inkluderende stil. Marit har praktisk ledererfaring og en 
Master i ledelse med spesialisering i anvendt organisasjonspsykologi. Se mer på 
Relasjonsledelse-norge.no 

 


