
 

                

Prestasjonsledelse: erstatt rangeringer med 

tilbakemelding, coaching og utvikling 
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Velkommen til Per-Egill Frostmann´s nyhetsbrev Ledelse & 

Lederskap. Nå med over 4800 abonnenter. Send gjerne L&L 

videre til andre som du tror kan ha glede og nytte av det. 

Ønsker du ikke å motta flere nyhetsbrev, så les hvordan du 

enkelt melder deg av helt nederst i eposten. 

 

 

Dagens tema er 

▪ Mer om engasjement 
▪ Medarbeidersamtalen 
▪ Prosessledelse 
▪ Executive coaching 

 

 

Engasjement og medarbeidersamtalen 

År etter år følger ledere en velkjent rutine; fylle ut skjemaer, 

følg opp den enkeltes prestasjoner, gjennomføre formelle årlig 

gjennomganger og så fylle ut enda flere skjemaer. Er det slik vi 

motiverer og får engasjerte medarbeidere? Dette skyggespillet 

virker annsynligvis ikke. 

Dagens bruk av rangeringer i prestasjonsledelse er gammeldags og ikke prestasjonsfremmende. 

Hva kan vi gjøre med det? Det er bedre med ledere som coacher enn ledere som ensidig evaluerer, 

så sørg for å skille tilbakemelding fra belønningssamtaler. Det som kreves er involverende 

lederskap, forbedrede tilbakemeldingsprosesser, bruk av mer fleksible prestasjonssamtaler, 

forenklede evalueringsprosesser og til slutt: sørg for at alle får tilbud om coaching. 

Vil du vite hvor mange av dine medarbeidere som virkelig jobber engasjert og som skaper fornøyde 

kunder? Vår medarbeiderundersøkelse TeamGPS gir deg svar. Ring meg på 9186 6134 så kan jeg 

vise deg hvordan. 
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Forny medarbeidersamtalen 

Skap ny prestasjonsutvikling gjennom medarbeidersamtalen 

og coaching. Dette styrker koblingen mellom virksomhetens og 

medarbeiderens mål. 

I løpet av disse to kursdagene vil vi:  

• Lære deg praktiske coachingverktøy.  

• Vise hvordan du gjennom coaching og Situasjonsbestemt Ledelse mobiliserer det potensialet som 

ligger i hver enkelt medarbeider.  

• Hjelpe deg med å bygge en modell for prestasjonsutvikling som involverer og utvikler dine 

medarbeidere og deg selv. 

Kurset har stor grad av involvering og praktisk trening. Målgruppe er ledere og HR–profesjonelle. 

Gjennomføres sentralt i Oslo 13. og 14. november 2014. For mer informasjon om kurset og for 

påmelding send epost til pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 9186 6134. 

 

 
Kurs i prosessledelse 

Målet med god prosessledelse er å skape det beste resultatet 

for alle som er i møtet, som deltar i prosjektet – og for 

virksomheten. Tenk på alle de møtene du har vært på hvor du 

opplevde at feil beslutning ble tatt, eller at tiden var bortkastet 

fordi folk sporet av, eller at talentfulle folk ikke fikk komme med 

input fordi andre beholdt ordet, eller hvor deltakerne var misfornøyd fordi de ikke fikk det de ønsket 

ut av møtet.  

Dette 2-dagers kurset gir deg grunnleggende og praktisk prosesslederkompetanse. Høstens 

gjennomføringsdatoer er 22. og 23. oktober. For mer informasjon om kurset og for påmelding send 

epost til pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 9186 6134. 

 

 



 

Utdanning i executive coaching 

Lær deg det siste om coaching og nevrovitenskap.  

Den 30. oktober til 1. november 2014 starter jeg opp et nytt 7-dagers 

utdanningsprogram i executive coaching. Lær deg å bli en enda 

dyktigere coach som medskaper forandring • Bli mer fleksibel, lær deg å 

benytte verktøy fra mange coachingstiler og –modeller; inkl. the 

Leadership Pipeline. For mer informasjon og påmelding send epost til 

pef@fmcexecutive.no eller ring meg på 9186 6134. 

 

 
Takk for at du leste helt hit. Ha en fortsatt fin september, og en strålende høst. 

Vennlig hilsen 

Per-Egill 

Per-Egill er rådgiver og executive coach. Han arbeider med utvikling og måling av organisasjoners 

menneskelige kapital. 

Min ebok: Ledere som coacher laster du ned gratis her 

Lederskapet er personlig. Det kommer ikke i en boks. Det kommer ikke fra en bok. Det kommer 

ikke fra et kurs. Det er fullt av dilemmaer. Lederskapet er den vanskeligste øvelsen. 

+47 9186 6134 | pef @ fmcexecutive.no 

Jeg tar gjerne i mot kommentarer og synspunkter på de tema som behandles her. Tilgi meg dersom 

meldingen oppleves som utidig markedsføring. 
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