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Foredrag: 
Ledernetværk og netværksdannelse – kom godt i gang

I det professionelle ledernetværk oplever de fleste gode og inspirerende relation-
er, men mange har desværre også oplevet det modsatte. Og er de gode relationer 
nu også altid de rigtige relationer? Det er ikke en ualmindelig erfaring, at møder 
i netværket kan føles som spild af tid, på trods af en god stemning i en gruppe af 
ligesindede professionelle. 
Et velfungerende netværk, der indfrier dine forventninger, forudsætter at du er 
afklaret omkring, hvilke forventninger du faktisk har. Det forudsætter også, at dine 
ønsker for samarbejdet er i samklang med dine netværksfællers. Nogle kan sidde i 
ledernetværk for at få ny indsigt og inspiration, andre for at få sparring til konkrete 
udfordringer, mens andre igen kan have nogle helt andre formål. Skal gruppen 
kunne bidrage og berige hinanden, må den være skarp på formålet med dens 
eksistens. 
I foredraget hører du om, hvad der skal til for at skabe et udbytterigt ledernet-
værk, lige fra stillingtagen til helt lavpraktiske spørgsmål og spilleregler til den 
overordnede vision for netværket. 

**
Et forrygende show
Teddy Jeppesen er ikke alene en af Danmarks mest succesfulde ledere, han er 
også en gudbenådet fortæller. Indtil videre har mere end 30.000 mennesker hørt 
hans inspirerende foredrag. Og tilhørerne har ikke alene fået rørt lattermusklerne, 
de er også gået hjem med nye ideer og konkrete værktøjer til strategiarbejdet. 

**
Tidligere deltagere siger:
”Jeg er sikker på at alle 300 gik beriget derfra”
”Der har sjældent været så mange positive tilbagemeldinger som efter dit besøg”

**
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. 


