
 
 
 
 

 

 

  

 

Ledelseskursus - for ledere i kirken 
 
Ledelsesopgaverne i kirken en komplekse. Ofte skal man som 
valgt til menighedsrådet påtage sig et stort ledelsesansvar for 
mange ansatte, store budgetter og krævende udviklingsopga-
ver. Hertil kræves en række kompetencer, man som valgt til 
menighedsrådet ikke nødvendigvis per automatik besidder. 
 
Ulrich Consult tilbyder derfor et kort praksisrettet ledelseskursus, 
som er målrettet menighedsrådsmedlemmer, der har ledelsesop-
gaver i forhold til kirkens personale.  
 
På kurset ser vi på, hvordan man bedriver personaleledelse i en 
moderne kirke, hvor medarbejdere gerne skal kunne arbejde selv-
stændigt, ansvarsbevidst og serviceorienteret. 
 
Centrale temaer i forløbet: 

- Hvordan anerkender vi personalets indsats? 
- Hvordan bliver vi en troværdig ledelse, som personalet re-

spekterer? 
- Hvordan håndterer vi balancen mellem tillid og kontrol? 
- Hvordan kommunikerer vi mest hensigtsmæssigt med 

personalet? 
- Hvordan skaber vi motivation hos personalet? 
- Hvordan håndterer vi konflikter og uoverensstemmelser 

blandt personalet? 
- … og andre relevante temaer. 

 
Kursets mål: 
Når du har deltaget i kurset, vil du have forståelse for mange af de 
udfordringer, som ligger i at bedrive god personaleledelse i en kir-
kelig organisation. Du vil samtidig være i besiddelse af nogle ledel-
sesredskaber og praktiske værktøjer, som gør dig i stand til at 
handle som en mere kompetent leder. 
 
Undervisningsformen: 
Kurset er meget praksisnært og tager afsæt i konkrete ledelses-
mæssige udfordringer, som man kan støde på i den kirkelige orga-
nisation. Der vil være stort fokus på cases, eksempler og kursus-
deltagernes egne erfaringer. Kurset vil også berøre teoretiske og 
analytiske tilgangsvinkler, men der kræves ingen særlige forudsæt-
ninger for at kunne koble på disse vinkler.  
 
Kurset tilrettelægges sådan, at der mellem kursusdagene vil være 
en praktisk opgave (en prøvehandling), som deltagerne skal ar-
bejde med. Erfaringerne fra disse danner afsættet for læringen 
den efterfølgende kursusdag. 
  

Det med småt: 
 
Omfang og sted: 
Kursusforløbet har et om-
fang af 4 dage af hver 4 ti-
mers varighed.  
 
Forløbet afvikles i jeres loka-
ler og på et tidsrum, som 
passer jer. 
 
Pris: 
Kurset koster 45.000,- kr. + 
udgifter til transport og 
eventuel overnatning for un-
derviseren (efter statens 
takster). 
 
Antal deltagere: 
På kurset kan der deltage op 
til 25 personer.  
 
I sørger selv for: 
Passende forplejning på kur-
susdagene. Undervisnings-
lokale med projektor, tavle 
el.lign. 
 
Kontakt: 
Kontakt Jens Ulrich for nær-
mere information og indgå-
else af aftale: 
Tlf.  5183 2489 
Mail: ju@ulrichconsult.dk 
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Kursets omfang: 
Kurset består af 4 undervisningsgange, der hver har en varighed 
af 4 timer. Tidspunktet for undervisningen aftales med det enkelte 
menighedsråd. Der udstedes kursusbevis ved aktiv deltagelse og 
fremmøde på minimum 3 af kursusgangene. Der kan forekomme 
forberedelse i mindre omfang. 
 
Hvem kan have gavn af kurset? 
Kurset henvender sig til alle medlemmer af menighedsråd eller ud-
valgte medlemmer, der har et særligt personaleansvar (ex kontakt-
personer, formænd, medlemmer af økonomiudvalg). Kurset kan 
rekvireres af et enkelt menighedsråd eller af flere menighedsråd, 
som vælger at gå sammen om kurset.  
 
Hvem er din underviser?  

Jens Ulrich varetager undervisningen på 
forløbet. Han har en lang og bred erfaring 
med at undervise på lederkurser og leder-
uddannelser. De sidste 20 år har han såle-
des undervist mere end 1.000 ledere fra 
såvel offentlige og frivillige organisationer 

som fra private virksomheder. Jens Ulrich har indgående kendskab 
til problemstillinger omkring personaleledelse og et stort kend-
skab til de særlige udfordringer, som knytter sig til den kirkelige 
organisation. Jens Ulrich har en samfundsvidenskabelig ph.d. og er 
cand.mag. i bl.a. filosofi. 
 
Baggrundsviden: 
Læs eventuelt Jens Ulrichs seneste artikel "Uden retning mister me-
nighedsrådet energi" i tidsskriftet "Kirken i dag", nr. 1, 2020. Artiklen 
sætter fokus på, hvordan visionsarbejdet og medarbejderinddra-
gelse kan styrke kirkens retning og medarbejdernes engagement. 


