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• Kommunikasjon og  
relasjonell kompetanse  
i virksomheter

• Digitalisering 
 – fra hype til  
beinhard realitet

• Kunnskapsdeling 
og læring i  
jobbhverdagen

• Logistikk langs 
de lange linjene

• Forebygging og 
håndtering av 
konflikter

• Ledelse, lederutvikling 
og medarbeiderutvikling



Møt andre med interesse for ledelse 
- få med deg seks aktuelle temaer  

i løpet av våren 2018! 

Programmet avsluttes med utdeling av deltagerbevis.

Frode Reksten har høyere utdanning innen  
ledelse og organisasjonsutvikling, med spesialisering innen  
supply chain management, og underviser blant annet i logi-
stikk og innkjøp og endringsledelse ved HSN. Han har allsidig 
erfaring innen ledelse- og organisasjonsutvikling og har ledet 
omfattende prosjekter både i privat og offentlig sektor.

Torsdag 8. februar kl. 1415-1800
Kommunikasjon og relasjonell kompetanse i virksomheter 
Theodore Roosevelt sa i 1909: «En av de viktigste suksessfaktorer for fremtidens 
organisasjoner, ligger i å utvikle virksomhetens relasjonelle kompetanse».
Mange vil være enig i at dette utsagnet også gjelder 108 år senere.
Vi kommer til faglig å fokusere på kommunikasjon, relasjonell kompetanse og
ulike mennesketypers atferd, motivasjon, styrker og begrensninger.

Torsdag 22. februar kl. 1415-1800
Logistikk langs de lange linjene 
Hvor har vi vært? Hvor er vi? Hvor skal vi?
Både konkurranse i næringslivet og kriger har vært tapt og vunnet som følge av 
ulike logistiske løsninger og varierende kompetanse. 
Vi kommer til faglig å fokusere på historisk utvikling, generelle logistiske  
utviklingstrender, Out-/Insourcing, teknologi i logistikk. Vi kommer også i noen 
grad til å se på Industri 4.0.

Marit Synnevåg underviser i Kunnskapsledelse 
ved HSN, et fag som inngår i mastergraden Executive Master 
of Management. Marit har selv en mastergrad i kunnskaps-
ledelse/Master of Knowledge management fra Copenhagen 
Business School (CBS) og er siviløkonom fra NHH. Ved siden av 
å undervise har Marit mange oppdrag for ulike virksomheter 

innen utdanning, forskning og innovasjon, hvor den røde tråden handler om 
digitalisering og organisasjonsutvikling.

Tirsdag 6. mars kl. 1415-1800
Kunnskapsdeling og læring i jobbhverdagen
Skaper det verdier? I så fall – hvordan gjør vi det?
Det sies at de ansattes kunnskap er bedriftens viktigste ressurs. Hva mener vi 
egentlig med det? Hvordan kan vi mobilisere de ansattes kunnskaper og knyttet 
dette til verdiskaping? Hvordan skapes kunnskap egentlig? Vi må både forstå mer 
av kunnskapsbegrepet, drøfte hvordan kunnskap kan deles til det beste for den 
enkeltes utvikling og bedriftens utvikling. Hvordan sikrer vi at hele organisa-
sjonen er med på dette, både ledere og medarbeidere?

Tirsdag 20. mars kl. 1415-1800
Digitalisering – fra hype til beinhard realitet
Hva mener vi med digital transformasjon og hvordan angår det oss i vår bedrift, 
internt og eksternt mot kunder og samarbeidspartnere? Hvordan kan vi jobbe 
systematisk med digital transformasjon? Hva kreves?

Geir Lahnstein er høyskolelektor med en om-
fattende kursvirksomhet innen organisasjon og ledelsefag. 
Han underviser til daglig i Verdibasert ledelse ved HSN, og 
har solid kompetanse innen HR-relaterte fagområder. Geir er 
forfatter av 10 bøker og 8 studieguider i akadmia.

Torsdag 5. april kl. 1415-1800
Ledelse, lederutvikling og medarbeiderutvikling 
Hva vet vi om effektivt lederskap? Hvordan kan man utvikle seg selv som leder? 
Hvordan veilede/coache medarbeidere i hverdagen til enda bedre prestasjoner?

Torsdag 19. april kl. 1415-1800
Forebygging og håndtering av konflikter 
Vi tar opp hva som kan gjøres når det gjelder konfliktforebygging og konkrete 
løsningstiltak dersom konflikter ulykkeligvis spilles ut i organisasjon.  
Opplegget vil være praktisk orientert med konkrete råd og tips til hvordan leder 
og medarbeider kan forholde seg til mulige konflikter som kan oppstå



Sted: Papirbredden, Drammen

Pris: 7.900,- 
 

Påmelding på www.nfdr.no
frist: 19. januar 2018

Spørsmål?
Kontakt: Cecilie Bjørgan Brunsell

cecilie.brunsell@nfdr.no 
924 33 857

Et samarbeid mellom  
Høgskolen i Sørøst-Norge,  

Næringsforeningen og  
Næringsforeningens  

ledernettverk


