
  
  

LEDERFORLØB MED LEDELSESRÅDGIVER OG 
  PURPOSE GUIDE ™	DIDDE FLOR ROTNE 

Hvorfor formålsdrevet ledelsesudvikling? 

Formålsdrevet ledelse handler om at få det bedste frem i dig selv og andre. Som leder 
skal du vedvarende kunne sætte retning, motivere og komme i mål med jeres tiltag til 
helhedens bedste. 

På Purpose Leadership guider jeg dig igennem et 3 måneders ledelsesforløb, hvor du 
afdækker dit purpose til gavn for dine kollegaer, dig selv og din organisation. Forløbet er 
centreret omkring Leadership Purpose Process, der afklarer dit unikke lederformål ved 
at afdække dine styrker, din passion, din vision og din særlige opgave som leder. 

Leadership Purpose Process er beskrevet i min artikel på Lederweb ”4 ting en 
formålsdrevet leder gør”. 
� 

Purpose Leadership er for dig der 

• Brænder for at få det bedste frem i dine medarbejdere og skabe bæredygtige 
resultater i din organisation 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

Ønsker et indre kompas at lede fra, der giver dig tryghed og ro, selv i uvished 
Tilstræber et stærkt følgeskab med mod til at påvirke og uddelegere 
Vil styrke dit overblik og din beslutningskompetence 
Vil blive bedre til at håndtere tidspres og balancere dit energiregnskab 
Ønsker dybere selvindsigt og kender værdien af gode relationer 
Er passioneret omkring at være en visionær leder, der er autentisk og modig 
Vil sætte dine unikke styrker i spil og lede fra dit purpose 



  
 

Sådan er Purpose Leadership forløbet bygget op 

Forløbet varer 3 måneder og er en udbytterig kombination af online undervisning, 1:1 
sessioner med ledelsesrådgiver Didde Flor Rotne via Zoom og et stilletræningsforløb i 
naturen. 

Du får: 
• 
• 

Introduktion og 7 moduler (lydfiler og worksheets) 
4 x 1:1 sessioner med Didde á 75-90 minutters varighed (tidspunktet tilrettelægger 
vi, så det passer ind i din dag) 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
• 
• 

8 x undervisningsgange via Zoom á 75-90 minutters varighed. 
SoulQuest – et 8 timers forløb i naturen 
Transformerende øvelser og meditationer 
Mellem sessionerne fordyber du dig i opgaver, der giver dig inspiration og læring 
E-mail sparring med Didde gennem forløbet • 

De 7 moduler på Purpose Leadership Forløbet: 

INTRODUKTION. Dit lederportræt og dit unikke purpose i retrospektiv 

MODUL 1. Skab de bedste omstændigheder for dit lederskab og styrk din 
beslutningskompetence 

MODUL 2. Mærk din passion som leder 

MODUL 3. Bliv bevidst om dine unikke styrker som leder 

MODUL 4. Identificér dine ledelsesudfordringer, der står i vejen for din udvikling 

MODUL 5. Forberedelse af SoulQuest forløb i naturen 

MODUL 6. Klarlæg din vision og særlige opgave som leder 

MODUL 7. Udfold dit unikke formål i dit lederskab 

Pris 
Pris for det samlede forløb er 28.500 kr. ekskl. moms. 

Hvis du har spørgsmål til forløbet er du velkommen til at kontakte mig på telefon 22 90 
2 7 38 eller per mail didde@stillnessrevolution.com 

Venlig hilsen 
Didde Flor Rotne, 
Ledelsesrådgiver og Purpose Guide™ 
www.diddeflorrotne.com 
 


