
Forandringen er nu blevet så meget en realitet, at 
ting er blevet anderledes. Det er tid til at få de nye 
rutiner og de nye relationer til at blive dagligdag. 

Vi er nået til et nyt kapitel i en bog, der til stadig-
hed vil blive skrevet videre på – for der vil givetvis 
fortsat komme forandringer og tilpasninger.

Måske er fornemmelsen af at være klar til en ny 
start ikke helt på plads hos alle. Det kan gælde for
medarbejdere, men måske også for lederne selv.

Fokus er på at kunne håndtere den menneskelige
tilpasning, der har været en konsekvens af foran-
dringerne. Dermed fokuseres på den konkrete
anvendelse af transitionsledelse.

Seminaret samler læring fra de seneste forandringer
med henblik på at bruge denne læring til at forbere-
de sig til kommende forandringer.

Inden deltagelsen modtager deltagerne et
forberedelsesmateriale, der styrker udbyttet af
seminaret. Resultatet af forberedelserne anvendes
direkte i programmet.

Seminaret ses i sammenhæng med tilsvarende
seminarer for henholdsvis medarbejdere og ledere.

Årsagen til at seminaret gennemføres i adskilte 
grupper er for at kunne maksimere åbenhed og re-
fleksion.

Der er målet, at de respektive deltagergrupper mø-
des efter seminarerne, og drøfter mulighederne med 

det fælles input og sprog som seminarerne har 
givet.

Udbyttet af seminaret kan styrkes yderligere med
efterfølgende individuelle opfølgningssamtaler.

Indhold og mål med 
seminaret
 – Et tilbageblik på

 › målopfyldelsen af seneste forandring

 › hvad der skabte resultatet

 › erfaringerne med at anvende 
 transitionsledelse

 › hvad der fremover kan forebygges

 – Fælles billede af status

 › Hvad “at komme videre er”

 › Hvor medarbejderne individuelt synes 
 at være i transitionsprocessen

 – Et blik på fremtiden

 › Behovet for inspiration

 › Vidensdeling og inspiration

 › Konkrete planer

AS3 er en rådgivningsvirksomhed inden for HR, der siden 1989 har støttet virksomheder og 
mennesker gennem jobmæssige forandringer. Læs mere på www.as3transition.dk

Sådan kommer vi videre

Seminar for ledere
Efter en større forandring er der brug for at få 
styr på den nye dagligdag


