
Lederprogrammet
et utviklingsprogram for deg som vil nå lengre



Velkommen til 
lederprogrammet

Lederprogrammet er et kursopplegg for deg som vil nå

enda litt lengre, både for deg selv og organisasjonen din.

Vi vil gi deg viktige verktøy og kunnskap du trenger for å

nå de målene du setter deg, og for å utvikle deg både

som menneske og i de ulike rollene du har. Programmet

er et tilbud Studieforbundet ønsker å gi for å løfte både

nåværende og framtidige ledere innenfor organisasjonen.

Deler av programmet vil foregå på Gammel-Kleppe 
Kulturarvhotell på bildene til venstre.



Hvem er 
programmet for?
Programmet er for deg som er aktiv i en av 

Studieforbundets medlemsorganisasjoner, 

enten som frivillig eller ansatt, gjerne 

regionalt eller nasjonalt. 

Du har et engasjement for det du driver 

med, og du har lyst til å utvikle deg videre. 

Du trenger ikke føle deg som en 

verdensmester for å søke, vi er ute etter deg 

med den rette innstillingen. 

Du forplikter deg kun til å delta på de tre 

samlingene, det er ikke noe ekstraarbeid 

utenfor samlingene.



Hva sier tidligere deltagere?
Fundatum har 
arrangert 
lederprogrammet en 
rekke ganger. Her er 
erfaringer fra en 
samling for 
organisasjonen Unge 
funksjonshemmede. 

Fundatum opplever 
svært fornøyde 
deltagere som gir 
programmet en 
snittscore på 5,9 av 
6 mulige.

Mange av deltagerne 
går videre og påtar 
seg større ansvar 
både i egne 
organisasjoner og 
andre.

Gjennom lederprogrammet lærte jeg om veldig 
interessante temaer av svært dyktige foredragsholdere, 
jeg ble kjent med andre ildsjeler, og jeg hadde det veldig 
gøy. Og sist, men ikke minst, jeg ble kjent med meg selv 
på en måte jeg ikke hadde fått noen annen plass.
-Elena, generalsekretær Norges Fibromyalgi Forbund

Lederprogrammet er et kurs som du seint vil glemme. 
Måten og ikke minst settingen som temaene blir 
presentert på, gir det et solid inntrykk som man husker. 
Jeg synes at rollespille vårt var mest minneverdig, da vi 
fikk benyttet mange av teoriene i praksis. 
-Thomas, 2. nestleder Mental Helse Ungdom

Lederprogrammet viste seg å bli en opplevelse over all 
forventning. Jeg var forberedt på å skulle lære det faglige 
og bli kjent med andre, men jeg var nok ikke forberedt på 
å skulle lære så mye om meg selv. Det er nå gått over ett 
år siden den siste samlingen og jeg tar fortsatt meg selv i 
å benytte meg av erfaringen jeg fikk der, både på den 
profesjonelle og personlige arena.
-Pia, styreleder Ung Kreft



Hva får du i 
Lederprogrammet?
• Tre samlinger med dyktige kurslærere
• Lære mer om deg selv, ny motivasjon og 

kompetanse
• Lære mer om å lede andre – og deg selv
• En bedre forståelse for lagbygging og 

kommunikasjon

Innholdet i 
programmet
Programmet går over tre samlinger, to av dem 
med overnatting. Samlingene foregår på 
Gammel-Kleppe i Vågå, på Gardermoen og i Oslo, 
på funksjonelle og tilrettelagte konferansehotell. 

Vi kobler moderne vitenskap og perspektiver fra 
ulike tidsepoker sammen med din hverdag og 
framtid. Vi trekker på fagfelter som 
sosialpsykologi, kommunikasjon, ledelse og 
statsvitenskap, og har stor variasjon underveis i 
opplegget.



Makt og 
samfunnspåvirkning
Det holder ikke å ha rett for å 
få rett.

• Kommunikasjon og 

retorikk

• Maktforståelse

• Samfunnspåvirkning

• Veien videre

Gardermoen 21. – 22. jan

Nære omgivelser, roller og 
relasjonsutvikling
Du trenger et lag å spille på.

• Hvem påvirker meg?

• Hvilke roller har jeg?

• Hvordan kan jeg utvikle 

relasjonene mine?

• Hvordan får jeg folk 

med meg dit jeg vil?

Oslo 19. nov

Deg selv, verdier og 
identitet 
For å komme dit du skal må 
du vite hvor du vil.

• Hvem er jeg?

• Hva vil jeg?

• Hva styrer mine 

valg?

• Mine karaktertrekk 

og styrker

Vågå 21. – 23. okt

Hovedtema for de tre samlingene



Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med daglig leder
Kjærsti Gangsø i Studieforbundet kultur 
og tradisjon kjersti@kulturogtradisjon.no 
958 98 278

eller med hovedkursleder Tor Abild
tor@fundatum.no 416 19 638
så skal vi svare deg.

Søke om kursplass
Du kan sende inn en søknad på våre 
nettsider allerede nå, med frist 15. juni. Alt 
du trenger å gjøre er å fylle ut et enkelt 
skjema så vi kan bli litt bedre kjent med 
deg. Deretter tar vi kontakt med deg for 
en prat så snart som mulig.

Hva forplikter du deg til?
Det er tildelt 16 plasser på kurset. Om du 
får plass på kurset, forplikter du deg ikke 
til noe annet enn å delta på de tre 
samlingene i sin helhet. Vi krever ikke for-
eller etterarbeid. 

Hva koster det å delta?
Studieforbundet dekker det meste av 
kurskostnadene, slik at du som deltager 
bare betaler en avgift på kr 2000,-. Du 
kan snakke med din organisasjon om 
mulighetene for å få dette dekket. 
Studieforbundet dekker også  
reisekostnadene.

Hvordan kan du bli med?

mailto:kjersti@kulturogtradisjon.no
mailto:tor@fundatum.no
https://www.kulturogtradisjon.no/leiarprogrammet


Har du spørsmål?
Ta gjerne kontakt med daglig leder 
Kjærsti Gangsø i Studieforbundet kultur og 
tradisjon kjersti@kulturogtradisjon.no 958 98 
278

eller med hovedkursleder Tor Abild
tor@fundatum.no 416 19 638
så skal vi svare deg.

Om lederne i 
programmet
Lederne i programmet kommer fra den ideelle 
stiftelsen Fundatum og Studieforbundet kultur 
og tradisjon. Fundatum har holdt tilsvarende 
kursopplegg i flere år, og har bakgrunn fra et 
bredt spekter av organisasjoner og virksomheter. 

De har jobbet med å utvikle mennesker i over 20 
år, både i Norge og internasjonalt.

Kjærsti Gangsø

Tor Abild

mailto:kjersti@kulturogtradisjon.no
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Studieforbundet er stolte av å kunne tilby dette 
programmet til våre medlemmer og
håper akkurat du søker!

Norske historiske spel
Norske kveners forbund
Norsk Filatelistforbund
Norsk Folkedraktforum
Norsk Forening for Fartøyvern
Norsk Selskap for Fotografi
Numedal Middelaldersenter
Organisasjonen Landsbyen
Organisasjon for Scenekjempere i Norge
Oseberg tekstilgruppe
Oslo amatørbryggerlaug
Ravn Formidling
Vestnorsk kulturakademi
Yddir Vikinglag

Våre medlemsorganisasjoner
Vestlandske Teatersenter
Båtlaget Braute
Fantasiforbundet
Forbundet for Norske Museumsvenner
Foreningen for Norske Historiske 
Festivaler
Fortidsminneforeningen
Håleyg vikingmarked
Knipleforeningen i Norge
Lofoten Vikinglag
MEMOAR
Møre frie vikingar
Nordfjord Vikinglag
Norges Linforening
Norges museumsforbund
Norges tangoforbund

Folkeakademienes Landsforbund
Forbundet KYSTEN
Frilynt Norge
Human-Etisk Forbund
Hålogaland Amatørteaterselskap (HATS)
Landslaget for lokalhistorie
Nettverket for regionale teaterråd
Noregs Mållag
Noregs Ungdomslag
Norges bygdekvinnelag
Norges Husflidslag
Norsk Amatørteaterforbund
Stiftelsen Norsk Kulturarv
Norsk Quilteforbund
Seniordans Norge
Slekt og Data


