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Teambuilding

Kursus tid og sted:
Kan foregå på Kragerup 
Gods, i virksomheden eller i 
eksterne lokaler. Tidspunkt 
aftales i sammenråd.  

Pris:
Ring og hør nærmere

Udbytte:
• Styrke virksomhedens 

interne relationer
• Bedre kendskab til kolle-

gaerne
• Større forståelse for hin-

anden
• Opleve kollegaerne i 

uvante rammer
• Udrydde eventuelle mis-

forståelser

Kontakt:
Du er altid velkommen til at 
kontakte os og få en ufor-
pligtende dialog om netop 
din virksomheds behov.

Ken Kürstein
Virksomhedskonsulent
Mobil 20 20 92 12
kk@dentalconsult.dk
www.dc-consult.dk
www.linkedin.com/in/
kenkurstein

Hvorfor anvende Anerkendende Team Building i din virk-
somhed?
• For at styrke virksomhedens interne relationer.

• For at udrydde misforståelser.

• For at opnå bedre kendskab til kollegerne.

• For at se kollegaerne i uvante rammer.

’Anerkendende Team building’ handler om at styrke dine relationer med 
dine ansatte i virksomheden.

Dette gøres for at øge eller genskabe tilliden mellem dig og dine ansatte 
på alle niveauer samt på tværs af faggrænserne.
Der kan være tale om kulturelle misforståelser, som kan opløses ved at 
anvende Anerkendende Team building.

Vi bringer dig og dine ansatte ud af jeres ”Comfort Zone” og ud i en 
ukendt ramme i den grad, I selv ønsker. Målet er at give jer mulighed for 
at skabe nye og opdaterede sociale relationer, som vil gavne virksomhe-
den på den korte og lange bane.

Kurset skaber et brud på hverdagen, som vil give ny fælles inspiration og 
ikke mindst ny viden samt tillid til kollegaerne imellem i virksomheden. 
Dette vil resultere i, at virksomhedens medarbejdere rykker tættere sam-
men mod det fælles mål – nemlig at drive verdens bedste virksomhed.

Derfor skal du og din virksomhed bruge tid på Anerkendende Team buil-
ding.

Underviser
Vi har eksterne konsulenter, som vi tilkalder.

Ken Kürstein, virksomhedskonsulent og -coach
Ken Kürstein har en baggrund i bankverdenen og har i mange år været 
med i projekter for Slagelse Kommune.
Han er trådt ind i klinikmæglerbranchen med  firmaet Dental Consult, og 
har derigennem været forhandler, rådgiver og konsulent ved en del kli-
nikhandler.
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Kragerup Gods
Kragerup Gods og godsejer Birgitte Dinesen byder jer velkommen.

Godsets historie går helt tilbage til 1327, og har altid være drevet som 
landbrug med dyrebesætninger og skov. Birgitte Dinesen er 8. gene-
ration på Kragerup Gods, og hun har drevet godset siden 1986. I 1998 
startede hun hotel på godset med 6 værelser - i dag er der hele 50 
dobbeltværelser. Derudover er der konference- og festlokaler, og der 
foregår mange events og traditionsbundne arrangementer.

Nyd kaffen, maden og hinanden i Birgittes stuer, og føl dig som en del 
af huset.

Hvornår er der behov for Anerkendende Team Buil-
ding i din virksomhed?
Anderkendende Team Building kan være relevant og 
givtigt i lige så mange situationer, som der findes for-
skellige tandsæt. Men det er helt grundlæggende, at 
du ønsker at give en fælles oplevelse til alle dine an-
satte.
Den mest oplagte indgangsvinkel kan være at bruge 
Anerkendende Team Building, når samarbejdskurven 
går nedad fx. ved grupperinger eller knas på kommu-
nikationen.
Tilsvarende kan Anerkendende Team Building også 
bruges, når det går godt, for at sikre at den postive 
udvikling fortsætter og ikke mindst for at udvikle dine 
ansatte yderligere.
Resultatet uanset baggrunden vil være, at den fælles 
oplevelse vil være med til at ryste de ansatte tættere 
sammen, og få alle til at trække mod det fælles mål.

Kursusramme og form:
Kurserne udbydes helt individuelt, fra det ”ufarlige in-
dendørs snik snak” og til det langt mere ”farlige uden-
dørs fysiske kursus”, hvor man kan blive udfordret på 
sine besale behov - fx søvn og mad.
Dette aftales med dig og afstemmes efter dine ønsker 
og i forhold til virksomhedens ansatte.
Selve rammerne planlægges ligeså i samråd med dig 
og din virksomhed, så vi rammmer dine forventninger 

og præferencer.
Rammen kunne være Kragerup Gods ved Dianalund 
på Sjælland, i eksterne lokaler eller på klinikken.
Kursusformen er anvendelsesorienteret med et pro-
gram, der kræver aktiv deltagelse af alle deltagerne.
Der veksles mellem korte input fra konsulenterne og 
øvelser, som deltagerne skal udføre i fællesskab med 
kollegaerne.
Øvelserne er praktisk orienteret og kræver i høj grad 
involvering og aktiv deltagelse fra alle deltagere.

Hvorfor vælge os:
Du og din virksomhed skal vælge DC-Consult til dit 
Teambuildingskursus, fordi vi har en faglig erfaring, 
som gør, at vi målretter kurset til din virksomheds ak-
tuelle behov.
Det betyder, at du vil få oplevelser sammen med dine 
ansatte, hvor din virksomhed og dine ansatte er i cen-
trum.
Vi behandler dine input til kurset med fortrolighed og 
gensidig respekt.

Et kursus i Anerkendende Team building vil øge ser-
vicen over for dine kunder, fordi alle de ansatte vil yde 
deres bedste frem mod målet om at drive verdens 
bedste virksomhed.
Derfor skal du prioritere et kursus for dig og dine an-
satte i Anerkendende Team Building.


