
 

O Sense® KONSULENT (Ledelse i relationel kompleksitet) - 5 ECTS-point (DIL) 

Arbejd 1:1 med kunder / medarbejdere via den banebrydende O Sense® teori 

Skab væredygtige relationer på baggrund af kroppens egne unikke signaler 

• Udvikler dine kompetencer til via det personlige overskud at kunne rådgive i at 

skabe komplekse og væredygtige relationer på arbejdspladsen eller privat. 

• Uddanner dig til at kunne afholde personlige O Sense® sessioner og 

gruppeforløb. 

• Giver dig mulighed for at blive tilknyttet O Sense® som certificeret konsulent. 

O Sense® KONSULENT består af 6 x 6 timers fysisk undervisning i teorier og træning 

i at fortolke helhedsbilleder (grafisk visning af overskud) samt guide folk gennem de 

syv overskudstilstande. Der skal gennemføres 1:1 træningsforløb sideløbende med 

uddannelsen med selvvalgte prøvepersoner.  

Der skal afleveres en eksamensopgave på max 10 sider. Mundtlig eksamen i forhold til 

denne eksamensopgave foregår på Zealand Sjællands Erhvervsakademi (denne eksamen 

og medfølgende ETCS-points kan fravælges).  

Der afholdes derefter en eksamen hos O Sense®, hvor der skal gennemføres en 

startsession med en selvvalgt ’prøveperson’ (denne eksamen kan ikke fravælges). 

Vi anbefaler små eksklusive hold. Men andet kan aftales. Det kræves, at O Sense® 

træner er bestået, inden uddannelsen til konsulent påbegyndes. 

PRIS: 21.000 kr. eks. moms 

Der kan søges støtte til uddannelsen / valgfag til Diplomleder Uddannelsen her (typisk 

indtil dagen inden startdatoen): 



Statens Kompetencefond, Den Kommunale Kompetencefond, Kompetencefonde 

Formål 

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at 

udvikle selv- og medledelseskompetencer til at begå sig i komplekse relationer til 

medarbejdere, kollegaer, ledere, netværks-relationer, kunder, brugere og 

samarbejdspartnere. 

Læringsmål 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende: 

• Har opnået viden om og forståelse af teorier og metoder om 

personlighedsudvikling, identitetsskabelse og relationelle kompetencer. 

• Har opnået viden om og forståelse af teorier og metoder om ledelse i og af 

relationel kompleksitet og kan reflektere over anvendt praksis. 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende kan: 

• Anvende teorier og metoder om ledelse i og af relationel kompleksitet i relation 

til praksis i egen organisation og ledelsesrum. 

• Vurdere, udvælge og begrunde relevante teorier og metoder om ledelse i og af 

relationel kompleksitet under iagttagelse af egen organisations mål og vilkår. 

Kompetencer  

Det er målet, at den studerende kan: 

• Håndtere egne ledelsesopgaver i forhold til ledelse i og af relationel 

kompleksitet. 

Undervisningen afholdes af en O Sense® certificeret uddannelsesleder 

6 x 6 timers eksklusiv fysisk undervisning indeholdende bl.a. 

• Introduktion til uddannelsen, uddannelsesplanen, eksamen og vejledning.  

• Introduktion og planlægning af din træning med selvvalgte ’prøvepersoner’ 

• Gennemgang af teori samt træning og supervision 

• Opsamling, eksamensforberedelse og vejledning ift. skrivning af skriftlig 

opgave på max 10 sider  

Aflevering af skriftlig opgave sker to uger efter sidste undervisningsdag. 

Eksamen afholdes på Zealand i Roskilde to uger efter aflevering (det er frivilligt at gå til 

denne eksamen) 

Eksamen i afholdelse af startsession afholdes to uger efter eksamen på Zealand. (denne 

eksamen kan ikke fravælges) 

En bestået eksamen giver dig adgang til og mulighed for at blive tilknyttet 

konsulentvirksomheden O Sense® som certificeret konsulent. 

https://kompetenceudvikling.dk/fonden/
https://denkommunalekompetencefond.dk/
https://www.kompetencefonde.dk/


 

Ring til direktør Caroline Heerup på 6052 0853 for at høre nærmere 

Eller skriv til caroline@osense.dk 

 

mailto:caroline@osense.dk

