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Strengths Teamudvikling 

Denne teamudviklings forløb er designet til alle former for teams og består af fire 

moduler. Alle deltagerere får klarlagt deres personlige styrker og svagheder, samt 

indsigt og forståelse for hvordan de bedst bruger styrkerne og håndterer 

svaghederne!  

På workshoppen ”Start med talenter – afslut med styrker” tages der udgangspunkt 

i Gallups Clifton Strengts test. På workshoppen afdækkes og udvikles deltagerne 

personlige styrker. Desuden klarlægges teamets fælles styrker og hvordan disse 

ultimativt kan implementeres til at møde hverdagens opgaver.  

 

Deltagernes udbytte 

Vi identificerer deltagernes individuelle styrker og muligheder til at skabe endnu 

bedre resultater. Alle får detaljeret indsigt og værktøjer til at arbejde med 

udviklingen af personlige styrker. Deltagerne arbejde desuden med personlige filtre, 

svagheder og sårbarheder. I vil lære hvad det indebærer at transformere jeres 

talenter til at blive styrker. 

 

Teamets udbytte 

Samlet vil teamet står stærkere idet alle lære hinandens styrker og svagheder at 

kende, samt hvordan jeres individuelle styrker påvirker hinandens.  Desuden 

optimeres den samlede performance ved at arbejde med arbejdsrelaterede par-

dannelser. Her sammensættes par der bedst muligt matcher hinandens styrker og 

svagheder i forhold til en given opgave.  

 

Lederens udbytte 

Som leder vil du både lære dine personlige styrker og svagheder at kende, samt lære 

hvordan du i forhold til din ledelse bedre udnytter dine styrker og håndtere dine 

svagheder. Desuden vil du bedre kunne forstå dit teams fulde potentiale og hvad de 

enkelte medarbejdere har behov for, for at kunne aktivere deres fulde potentiale. 
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Indholdet på StrengthsFinder Teamudvikling. 4 moduler. 

Start med talenter – slut med styrker 

• Nøglen til succes 

• Talenter, styrker og svagheder 

• Din personlige Clifton Strengthsfinder test 

• Styrker skal trænes 

 

Styrkebaserede partnerskaber 

• Partnerskabets styrke 

• Personlige kvaliteter – Styrkelinks - Styrkepar 

 

Teamets DNA 

• De 4 teamstyrke domæner 

 

Det Stærke Team 

• Teamets fælles styrker 

• Styrker og performance optimering 

 

Overblik 

• Kan afvikles på virksomheden eller konferencesteder 

• På dansk eller engelsk 

• Bedst for grupper på af 4 til 12 personer 

• Hver modul tager ½ dg. 

 

Kontakt os for at få mere information 

 


