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Etter- og videreutdanningstilbud for lærere i steinerskolene og -barnehagene samt 
ledere i nærings- og samfunnsliv 
 
 

TIDLØS LEDERTRENING 
 
Ledelse og personlig utvikling vår 2022 
Trenger du som leder å finne en ny kilde til energi og motivasjon? Er du på jakt etter 
verktøy og innsikt som ikke fins i den ordinære litteraturen om ledelse? Da er «tidløs 
ledertrening» noe for deg. Dette er et unikt ledertreningssystem skapt av professor ved 
Steinerhøyskolen, Even Lynne, som kombinerer visdommen i myter og eventyr med de 
nyeste verktøyene innen mental trening, coaching, endringsledelse og 
kreativtetsstrategier. Gjennom å utvikle de fem tidløse lederegenskapene kommer du inn 
i et intensivt arbeid der både tanke, følelse og vilje tas i bruk. Videreutdanningen består 
av tre samlinger vårsemesteret 2022 og retter seg mot ledere i organisasjoner, bedrifter, 
klasserom og barnehager. 
 
 
Professor Even Lynne er en erfaren coach, tidligere dekan for Teaterhøgskolen på 
Kunsthøyskolen i Oslo og instituttleder ved Universitetet i Agder. Han viser gjennom 
interessante eksempler fra populærkulturen at mange filmer og serier henter sin 
oppbygging fra myter og eventyr. Du vil lære hvordan disse underliggende strukturene 
kan gi deg effektive lederverktøy i møte med hverdagens tøffeste utfordringer. 
Teknikkene du blir introdusert for er basert på kunnskapsnøkler som ligger skjult i 
handlingsmønstrene til kjente karakterer fra mytologi og litteratur. Øvelsene bygger også 
på typiske situasjoner som går igjen i vår kulturs viktigste historier og i eventyrenes 
symboler og arketyper. Etter gjennomført videreutdanningsemne vil ditt utbytte være:  
 

 Selvmotiveringsevne gjennom utarbeiding av personlige verdier 

 Bevisstgjøring og håndtering av tilbakevendende personlige hindringer 

 Bruk av mytisk dramaturgi som verktøy i lederens personlige utvikling 

 Økt viljestyrke og større gjennomføringskraft 

 Teknikker for aktivering av personlige ressurser i lederarbeidet 

 Verktøy for emosjonell tilstandsstyring 

 Innsikt i hersketeknikker 

 Indre arbeid med kjønnsarketyper i ledelse  
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Målgruppe 
Videreutdanningsemnet i ledelse og personlig utvikling retter seg mot mennesker som 
ønsker verktøy, innsikt og motivasjon i sitt arbeid for å bli bedre ledere. Det kan dreie seg 
om formelle ledere i bedrifter, organisasjoner, skoler og klasserom, uformelle ledere i 
sosial- og familiesfæren eller enkeltpersoner med interesse for selvledelse, personlig 
utvikling og livsmestring.  
 
Eksamen 
Eksamen består i mappelevering av et antall arbeider som knytter seg til øvelsene som 
introduseres i kurset. Karakteren er bestått/ikke bestått. 
 
Opptakskrav 
Generell studiekompetanse. 
 
Praktisk informasjon  
Videreutdanningsemnet gir 10 studiepoeng og avvikles i løpet av vårsemesteret 2022. 
Påmelding sendes per e-post til adm@steinerhoyskolen.no, og det er løpende opptak 
etter «først til mølla-prinsippet». Undervisningen fordeles på tre samlinger som foregår i 
Østlandsområdet på ulike kurssteder med overnatting. Mellom samlingene holder 
deltagerne kontakt gjennom kollokviegrupper der de gjør oppgaver og øvelser. 
Studieavgiften for videreutdanningen er NOK 15.000. For påmelding innen 1. desember er 
prisen NOK 12.500. I tillegg kommer kostnader for reise, mat og opphold i forbindelse 
med samlingene.  
Her er en oversikt over tentative datoer for vårens samlinger (endringer kan forekomme): 
 

 Samling 1: Torsdag 27.1 til fredag kveld 28.1 

 Samling 2: Tidlig ettermiddag tirsdag 22.3 til fredag kveld 25.3 

 Samling 3: Torsdag 16.6 til fredag 17.6. 
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