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Unge ledertalenter inviteres til: 

Tankesmien Skaperkrafts ledertreningsprogram   
 

Tankesmien Skaperkraft vil utvikle ledertalenter for å bygge 
samfunn. Vi inviterer derfor unge ledertalenter til vårt 
ledertreningsprogram 2016/2017! 

Norge, Europa og verden trenger gode ledere. Ledelse starter med 
villigheten til å ta ansvar. Det begynner med eget liv og fortsetter 
ved å få de rundt seg til å blomstre, slik at bedriften, 
organisasjonen og samfunnet bygges bærekraftig og sterkt. Det 
må skje i hver generasjon. «Den som vil være stor blant dere, skal 
være de andres tjener», sa Jesus. Vi mener verdenshistoriens 
fremste leder er et svært godt utgangspunkt for ledelse. Vi tror 
ledelse skjer best hvis Guds rikes prinsipper brukes som 
byggesteiner; tilgivelse, integritet, ærlighet, nøysomhet, arbeid, 
tydelighet, generøsitet og frihet. Det bygger et godt samfunn! 

Vi søker deg som: 
• Er mellom 19 og 26 år 
• Har vist lederevner og initiativ (i studie-, organisasjons-, 

menighets- eller næringsliv, ol.) 
• Ønsker å utøve samfunnsbyggende ledelse videre i livet 
• Har høy motivasjon 
• Vil forplikte deg til opplegget som går over 5 helger, samt 

deltakelse i prosjektoppgave 

Kurset går over fem helger i løpet av høsten/våren 2016/2017. 
Første helg i september og samlingene i oktober og februar er fulle 
helger inkludert overnatting. Øvrige samlinger går over fredag 
kveld og lørdag, og dere må da ordne overnatting selv (vi er 
behjelpelige ved behov). 

PRAKTISK INFORMASJON 
- Hva: Ledertreningsprogram 
- Arrangør: Tankesmien Skaperkraft. Se skaperkraft.no 
- Varighet: Fem helgesamlinger fra september 2016 til mars 2017 
- Datoer: 9-11 sep, 4-6 nov, 6-7 jan, 10-12 feb og 31 mars-1 april 
- For hvem: Unge voksne (19-26 år) som har vist lederevner og initiative 
- Pris - egenandel på kr 4900,- Dette dekker pensum, kurs-materiale, overnatting og mat under 

helgesamlingene sep/okt/ feb, og snacks og lunsj på de øvrige samlingene. Reiseutgifter dekkes 
selv. Kurset gjennomføres med stor grad av sponsing. Estimert verdi på minimum kr 30 000 pr. 
person. Skaperkraft vil investere i deg! 

- Krav: Oppmøteplikt alle kursdager og gjennomføring av helårig prosjektoppgave som utvikles i 
deltakergruppen. Kurset krever derfor høy motivasjon hos deltakeren. 

 



   

Gjennom Skaperkrafts lederprogram vil du: 
- Bli bedre kjent med deg selv, som person og leder 
- Bli bevisst på hvordan du investerer din tid og dine 

krefter 
- Lære å følge Jesu prinsipper for ledelse, integrere disse 

i det du gjør og bidra til å løse samfunnsutfordringer 
- Trenes i å takle ulike aspekter ved det å lede andre 
- Samarbeide med andre deltakere om en 

prosjektoppgave 
- Bygge karakter, bli utfordret og utrustet 

Tematikk: a) kristent verdensbilde/ledelse i Jesu fotspor, b) 
selvledelse og ledelse med og av andre; visjon, strategi og 
planlegging, problemløsning, kommunikasjon, konflikthåndtering, 
endringsledelse, c) samfunnsledelse; løse konkrete 
samfunnsutfordringer. 

Pensum/prosjekt: Deltakerne vil forventes å lese noe 
pensumlitteratur. I tillegg vil deltakerne sammen utforme og 
gjennomføre en prosjektoppgave. 

Kursansvarlige: Vegard Kobberdal (partner i Crafting House 
AS), Linn T. Haaland (tidl. prosjektleder, Ungdom i Oppdrag), 
Hermund Haaland (utviklingsleder, Skaperkraft), Edit Eikeland 
(IT-arkitekt, Bama), Jørgen Kjærnes (tidl. deltaker), Ellen 
Johanne Weydahl (tidl. deltaker) og Ole Thomas Talset 
(administrasjonsleder, Skaperkraft) 

Foredragsholdere: I tillegg til de kursansvarlige vil du i løpet av 
ledertreningsprogrammet møte ledere innen næringsliv, politikk, 
media og øvrige samfunnssektorer. De vil utruste deg med god, 
inspirerende og stødig undervisning om ledelse, og vil dele av sin 
livserfaring i det å følge Jesus på en integrert måte. 

Søknad: Vi har kun 16 plasser og vi hadde høye søkertall i fjor. 
Vi anbefaler derfor at du bruker tid på å skrive søknaden. Den 
må inneholde motivasjon for deltakelse på kurset, samt belyse 
tidligere ledererfaring fra studie-, organisasjons-, menighets- eller 
næringsliv, hva du som leder har levert og oppnådd, og om dine 
ambisjoner for fremtiden. Legg også ved CV og bilde, og oppgi 
minimum to referanser.  

For spørsmål, ta kontakt med prosjektkoordinator Ellen Johanne Weydahl (922 87 762). Søknad 
sendes til ellenjw@student.ilos.uio.no  innen 5 august.  

Søknadsfrist: 05.08.2016 

Dette sier tidligere deltakerne: 
«Eg har blitt mykje meir bevisst 
på Jesu lederskap, og på mine 
sterke og svake sider ved min 
lederstil. Tusen takk for eit 
utruleg lærerikt kurs!» 

«Ledertreningskurset har vært 
avgjørende for mitt veivalg 
videre når det kommer til studier 
og yrke.» 

«Ledertreningskurset har gitt 
meg mer selvtillit til å tørre å 
lede.» 

«Jeg opplever å ha fått grundig 
undervisning og oppfølging på 
alle plan.» 

«Det har vært givende å bli kjent 
med unge kristne engasjerte 
samfunnsbyggere.» 

«Kurset har fått meg til å 
reflektere over hva jeg vil som 
leder.» 

«Ledertreningskurset har gjort 
meg mer målretta i 
samfunnsengasje-ment og har 
vært en viktig bygge-stein i å 
lede meg selv og andre.»  

«Det er verdifullt å ha så mange 
dyktige folk som virkelig 
investerer i meg og mitt liv.» 

 


