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Social intelligens –  
slibestenen til dine ledelsesværktøjer

Det ville være så enkelt, hvis ledelse udelukkende handlede om at lægge strategier 
og tage kloge forretningsmæssige beslutninger. Lederrollen er imidlertid mere 
kompleks og virksomhedens succes afhænger ikke kun af dine egne præstationer, 
men også af dine medarbejderes. Din opgave som leder handler med andre ord 
også om at kunne noget, som er sværere at sætte ord på og endnu sværere at 
styre, nemlig alt det, der har med mennesker og mellemmenneskelige processer 
at gøre. 

At kunne motivere andre mennesker og få teams bestående af forskellige men-
nesketyper og kompetencer til at spille sammen, kræver en god portion af det, vi 
kalder social intelligens. Og din indsigt i andre menneskers handlemønstre begyn-
der med indsigt i dine egne. På kurset arbejder vi med at flytte viden fra det ubevi-
dste til det bevidste og dermed styrke dine sociale kompetencer og lederevner. 

Du kan glæde dig til, at du på dette kursus når dybere i din personlighed som 
leder. Du vil få adgang til nogle nye værktøjer, der hjælper dig med at skabe op-
bakning omkring fremtidens projekter og opbygge vigtig social kapital. Det vil ikke 
alene bane vejen for bedre resultater, men også for større arbejdsglæde, både for 
dig selv og dine medarbejdere.  
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Om Teddy Jeppesen
Teddy Jeppesen har i næsten 20 år været centerleder på Autisme Center Vestsjæl-
land – højt respekteret og værdsat for sit karismatiske væsen, sin visionære le-
delsesfilosofi og sin evne til at skabe både arbejdsglæde og bemærkelsesværdige 
resultater. 
Teddy er modtager af ’Samfundsprisen 2009’ og AVC har under hans ledelse 5 år 
i træk vundet konkurrencen om ’Danmarks bedste offentlige virksomhed’ samt 
vundet konkurrencen om ”Europa´s bedste offentlige virksomhed” i årene 2009 og 
2010.  


