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FORSTÅ HVORDAN HJERNEN 
FUNGERER FOR AT KLARE FORANDRINGER 

Knæk et regnskab – Lyngby: 8-9/9 2014 

Knæk et regnskab – Århus:  11-12/9 2014 

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 25-26/9 2014

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Lyngby: 7-8/10 2014 

Økonomistyring og budgettering – Lyngby: 27/10 2014

Kroppen fortæller – Lyngby: 4/11 2014 

Koncentration – Århus: 20/11 2014 

Knæk et regnskab – Lyngby: 24-25/11 2014

Knæk et regnskab – Århus:  26-27/11 2014 

Bogholderi for begyndere - og opfriskning – Århus: 1-2/12 2014

I forsommeren var SUPPLEMENT AS taget til USA for at søge inspiration fra verdens største konference for 
uddannelse ASTD. 

I Danmark er vi godt med og væsentligt foran på 
mange områder. Det er vores konklusion efter at 
have deltaget i en uges konference om træning og 
udvikling (ASTD) i Guds eget land – USA. For 
eksempel var der en tydelig tendens til at forstå, at 
inddragelse af medarbejdere på flere niveauer er 
både hensigtsmæssig og økonomisk rentabelt. 
Denne tendens er der som bekendt ikke noget nyt 
i for os som danskere. 

Medinddragelse i en dansk kontekst er dog 
væsentligt mere udfoldet, mere vidtrækkende end 
den er i USA – til nogle af de amerikanske deltag-
eres overraskelse. De kulturelle forskelle der er 

mellem USA og Danmark, kommer tydeligt til udtryk i virksomhedskulturer. Vi har grundlæggende større tillid til 
hinanden (social kapital) og det giver et forspring, når vi taler medinddragelse.

Til gengæld blev vi stærkt inspireret af amerikan-
ernes øgede brug af hjerne-forskningen i forbindelse 
med kompetenceudvikling og læring. Særligt forhol-
det mellem hjerne og individets tankesæt (de hold-
ninger, der styrer vores følelser og tanker) gav nye 
indsigter. Hvordan kan vi påvirke vores tankesæt på 
en udviklende måde, så vi i højere grad kan hånd-
tere forandringer og være kreative. Især blev vi 
inspireret af den forskning, der er gennemført på 
Standford University af professor Carol Dweck og på NeuroLeadership Institute af dr. David Rock og Josh 
Davis.

Deres forskning giver bud på, hvordan vi i disse forandringstider kan gøre vores tankesæt adræt og fleksibelt, 
så vores tilgang til forandringer, præstationer og læring bliver mere konstruktiv.
Vi er hvad vi tænker, så lad os tænke på en måde, der er god for os selv.

Da  SUPPLEMENT AS i mange år har været optaget af forbindelsen mellem forandringer og læring har denne 
inspiration resulteret i et nyt kursus: Forandringer sker mellem ørerne – og kun der!
Kurset er et tilbud til alle, der har følt forandringer på deres egen krop og derfor ved, at det er svært, men vigtigt 
at kunne komme igennem forandringsprocesser på en god måde. 

Vi ønsker jer en rigtig god sommer med eller uden forandringer – og glæder os til at se mange af jer til efteråret.
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