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everything diSC Work of Leaders ®

Work of Leaders i tre trin
Trin 1: Tildel adgangskode til profil, der besvares på forhånd
Tildel en adgangskode til Everything DiSC Work of Leaders®-profilen ved at logge på din EPICkonto på https://admin.inscape-epic.com og klikke på Manage Reports (siderne er på engelsk).
Du kan finde en detaljeret vejledning under “How to Assign Everything DiSC Prework” på
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).
*Hvis du ikke har en EPIC-konto, skal du kontakte din Everything DiSC Authorized Partner for
at få hjælp.

Trin 2: Forbered og udfør facilitering
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ASN
TILP

Vælg de moduler, instruktørvejledninger og deltagerhandouts, du skal
bruge til din session. Opret og gem tilpassede løsninger på din USB-nøgle.
Du kan få hjælp til at tilpasse faciliteringsmaterialet ved at gå til
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).

Trin 3: Tilbyd en opfølgende dialog
Fasthold kurset i deltagernes bevidsthed, og overfør det til organisationen med Everything
DiSC-sammenligningsrapporter! Disse opfølgningsrapporter kan genereres for to vilkårlige
deltagere for at illustrere deres ligheder og forskelle.
Du kan finde flere oplysninger under “How to Provide Follow-Up Tools” på
www.everythingdisc.com/help (siderne er på engelsk).
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WORK OF LEADERS I STORE TRÆK:
VISION, ALIGNMENT OG GENNEMFØRELSE
Everything DiSC Work of Leaders® er baseret på best practice-fremgangsmåder for, hvordan
virkelighedens udfordringer tackles, og bidrager til effektive samtaler, som udstikker et klart
handlingsforløb.
USB-nøglen til Work of Leaders indeholder følgende:
• Faciliteringsdiasser med integreret video til fem programmoduler af 60-90 minutters
varighed
• Instruktørvejledninger, som kan tilpasses, og deltagerhandouts
• Everything DiSC-forskningsrapport (på engelsk)
• Podcasts (på engelsk), som kan gøre det nemmere for dig at fortolke Work of
Leaders-profilen
• Eksempel på en Work of Leaders-profil og sammenligningsrapporter
• Onlineadgang til ofte stillede spørgsmål, en videovejledning (på engelsk) og tip og
strategier til at maksimere deltagernes oplevelse i forbindelse med undervisningen
• Og meget mere!
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Du kan finde oplysninger om, hvordan du tilpasser dit Work of Leaders-program,
under “How To”-dokumenterne på www.everythingdisc.com/help (siderne er
på engelsk).

© 2013 John Wiley & Sons, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

Faciliteringsmaterialer
Everything DiSC Work of Leaders®-facilitering består af fem moduler af 60-90 minutters
varighed. Hvert modul omfatter en komplet instruktørvejledning, deltagerhandouts og
faciliteringsdiasser med integreret video.

Modul 1: Introduktion til Work of Leaders
Deltagerne introduceres til Work of Leaders-processen, som omfatter den valgfrie aktivitet
Bliv bevidst om DiSC®.

Modul 2: Vision
Deltagerne lærer om de tre drivkræfter bag en vision og afdækker deres tilgang til hver
drivkraft.

Modul 3: Alignment
Deltagerne lærer om de tre drivkræfter bag alignment og afdækker deres tilgang til
hver drivkraft.

Modul 4: Gennemførelse
Deltagerne lærer om de tre drivkræfter bag gennemførelse og afdækker deres tilgang
til hver drivkraft.

Modul 5: Planlægning af handlinger
Deltagerne finder deres styrker og udfordringer og udarbejder en handlingsplan for
forbedring.

Støttematerialer
Podcasts
Everything DiSC Work of Leaders® har værktøjer og ressourcer, som hjælper dig med at
forberede Work of Leaders. Vores Work of Leaders-podcasts (på engelsk) giver dig en
førstehåndsbeskrivelse af, hvordan du fortolker Work of Leaders-rapporter, så du kan besvare
deltagernes spørgsmål. Det er indsigtsfulde oplysninger, som du ikke kan finde andre steder.
De 36 individuelle klip er inddelt efter Vision, Alignment og Gennemførelse og omfatter følgende:
• Introduktion til hvert trin i Work of Leaders
• Fortolkning af de 18 adfærdskontinua
• Konsekvenser af DiSC®

Onlineressourcer
Vi modtager løbende værdifuldt input fra eksperter inden for lederskab og erfarne undervisere
om deres erfaringer med Work of Leaders. Vi samler det input, vi løbende modtager, og gør
det tilgængeligt for dig. Gå til www.everythingdisc.com/workofleaders/resources, og se, hvad
dine kolleger har at sige (siderne er på engelsk).

Registrer din software
Registrer dit produkt, og modtag GRATIS TEKNISK SUPPORT og BESKEDER OM
PRODUKTOPDATERINGER, så snart de er tilgængelige.
• Gå til www.registration.everythingdisc.com (siderne er på engelsk).
• Følg vejledningen for at angive dit serienummer og andre nødvendige oplysninger.

• Notér registrerings-id’et nedenfor, og/eller udskriv registreringsbekræftelsen.
Produktregistrerings-id: _____________________________________

“DiSC,” “Everything DiSC,” “Everything DiSC Work of Leaders” og “Wiley” er registrerede varemærker tilhørende
John Wiley & Sons, Inc. © 2013 John Wiley & Sons, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Hel eller delvis reproduktion
er ikke tilladt på nogen måde.
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