Teamudvikling
- til forskel fra en gruppe er et team bedst når det gælder
De fleste har prøvet at virke i fællesskaber, hvor det hele bare svinger og der opstår en slags fælles energi til at toppræstere. De fleste har også prøvet det modsatte, hvor energien forsvinder og de gode præstationer udebliver. Hvad gjorde
forskellen?
Den vigtigste forudsætning for godt team work er, at der findes en kollektiv bevidsthed omkring teamets mål og retning. Lige så vigtigt er det, at teamet har udviklet kommunikationsform, der fremmer en kultur, hvor medlemmerne løfter og
bakker hinanden op.
Selvindsigt og indsigt i mellemmenneskelige relationer indgår som væsentlige
succeskriterier på vejen mod det modne team. På kurset arbejder vi med teamudviklingens forskellige faser. Vi ser på hvad det vil sige at arbejde i team og hvad det
kræver af den enkelte at være med. Målet er, at du med udgangspunkt i din egen
hverdag får nogle redskaber til at opnå større arbejdsglæde og effektivitet i de
arbejdsfællesskaber, du indgår i.
**
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
”Tak for sidst Teddy – du har fået mange roser med på vejen fra vores ledere”
”Tusind tak for dine ord om ”ansvarlighed” – det giver mig klarhed over hvor vi er i
processen”
**
Om Teddy Jeppesen
Teddy Jeppesen har i næsten 20 år været centerleder på Autisme Center Vestsjælland – højt respekteret og værdsat for sit karismatiske væsen, sin visionære ledelsesfilosofi 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.
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