
CORE-Coaching 
Online udviklingsforløb med læringsvideoer, 

refleksionsopgaver og coaching.

Find dit personlige professionelle fokus gennem  
Coaching, Observation, Refleksion og Eksperiment



Med erhvervspsykolog Thea Mikkelsen cand. psych. & cand. mag. 



På dette forløb vil du:

1. Få hjælp til at afklare din egen professionelle 
udviklingsvej, så du kommer tættere på at føle dig 
tilfredsstillet i dit arbejdsliv og samtidig skaber mere 
værdi omkring dig. 

2. Få rammer til at udvikle en fokuseret præsentation af  
din professionelle profil.



Forløbet er til dig

- der gerne vil blive bedre  
til at præsentere dig præcist  

i professionelle sammenhænge… 

- der gerne vil afklare, hvilke  
mål du ønsker at gå efter i dit  
arbejdsliv lige nu…



Formålet med CORE-coaching er

- igennem et online forløb med tid til fordybelse i 
refleksioner over egne professionelle drømme at understøtte 
professionelt kreative i at udfolde deres potentiale.   

- at udfolde ønsket om at skabe værdi i relationen til 
samarbejdspartnere og berige vores menneskelige 
fællesskab. 

- at hjælpe med at fremkalde ambitiøse  
og modige præsentationer af  
professionelt kreative.



Alle overgange mellem arbejdslivets faser 
kræver en gentænkning af sig selv  

og sit arbejde.  

Spørgmålet er hver gang, hvordan man 
indtager sin professionelle rolle på en måde, 
man kan stå inde for personligt, fagligt og 

etisk og som samtidig giver plads til at åbne de 
professionelle drømmes potentialer.



Udbytte

Når du er færdig med dette forløb, vil du have:  

- en plan for at gøre dit arbejdsliv mere givende for dig selv 
og dine samarbejdspartnere. 

- en præsentation af  dig selv, der hjælper andre med at 
forstå, hvem du er som professionel.



Du får
3 læringsvideoer, der viser dig modeller for, 
hvordan du kan arbejde målrettet med at afklare dine 
næste skridt. 

3 arbejds-pdf ’er med hjemmeopgaver, der hjælper 
dig med gennem refleksioner og skriblerier at stille 
ind på dilemmaer og afklare beslutninger samt 
eksperimentere med dit professionelle jeg. 

3 coaching sessioner med Thea Mikkelsen, hvor vi 
ser på de centrale beslutninger, du skal tage og 
hvordan de kan gøre dig mere tilfreds i dit arbejdsliv.



Du skal forberede dig på

Coaching, hvor vi ser nærmere på de særlige fokuspunkter, du ønsker 

sparring omkring. 

Observationer i dit eget professionelle miljø samt i andre relevante 

sociale rum, der hjælper dig med at afkode, hvordan du skaber mest værdi. 

Refleksioner omkring dit arbejdsliv, som du på baggrund af  den 

udleverede arbejds pdf, får mulighed for at give tid og rum. 

Eksperimenter med dig selv i professionelle roller, for at få erfaring med, 

hvordan du opnår et mere tilfredsstillende og værdiskabende arbejdsliv.



Du skal være indstillet på

- at se på dig selv med nye øjne og prøve at få øje på, hvad 
du ønsker allermest af  dit professionelle liv -  og hvad der 
holder dig tilbage 

- at forsøge at se klart på, hvad der kræves af  dig for at nå 
hen, hvor du ønsker, og hvordan du kan spille givende ind i 
den verden, du gerne vil deltage i 

- at afklare, hvor det du vil og det, der bliver efterspurgt, 
mødes skabende og konstruktivt



3 ting jeg har lært
1. Det er fantastisk, når man finder det sted, man gerne vil 

være professionelt. Det giver ny energi og dyb stolthed. 

2. Det kræver fortsat udvikling og deltagelse i ambitiøse 
netværk at holde sig aktuel og præcis omkring den værdi, 
man skaber.  

3. Det involverer i perioder en særlig selvfokusering at 
finde sin vej i det professionelle landskab, der tilfredsstiller 
nok til at engagere et menneskes fulde professionelle 
potentiale.



+ 1

Og jeg har lært, at meget få professionelt kreative får hjælp 
til at udvikle deres karriere og derfor kan sidde fast i de 
samme dilemmaer i årevis.



Udtalelser fra klienter - 
anonymiseret

“Thea Mikkelsen har hjulpet mig med at få øje på mine professionelle 
kompetencer og finde modet til at forfølge nye drømme.” Designer, 
København. 

“Jeg vidste, at jeg gerne ville videre i mit karriereforløb og gå efter en mere 
ledende rolle, men jeg kunne ikke frigøre mig fra den rolle, jeg havde fået 
på min arbejdsplads. Thea hjalp mig med at finde nye strategier for at 
flytte mig uden at ødelægge mine relationer.” Projektleder, Oslo. 

“Jeg var blevet udtaget til en lederrolle af  min chef, men organisationen 
anerkendte mig ikke i den nye rolle og ville hele tiden kæmpe med mig. 
Thea hjalp mig med at finde måder at få medarbejdernes respekt gennem 
nye samarbejdsformer og lydhørhed overfor deres ønsker.” Mellemleder, 
Milano. 

Se også theamikkelsen.com

http://theamikkelsen.com


Udtalelser fra 
samarbejdspartnere
“Thea har udviklet korte kursus formater på højt 
niveau for efteruddannelsen, og hele tiden evnet at 
udvikle sine metoder og skræddersy dem til 
“aftagerne”.  

Det har været en fornøjelse og i alle 10 år har Thea 
formået at holde en meget høj score på 
evalueringerne. Det er både når der er blevet evalueret 
på Thea Mikkelsen som underviser og formidler, på 
kursets faglige indhold og niveauet for læring.  

Vores samarbejde fortsætter heldigvis i mit ny 
etablerede selskab FILMGREB, hvor vi udbyder et 
længere ledelsesforløb. 

Kombinationen af  Thea’s undervisning og læsning af  
hendes bøger om ledelse har været med til at skabe en 
fantastisk sammenhæng med teori, praksis og dialog.” 

Tina i Dali Wagner, CEO Filmgreb 

“Thea og jeg har arbejdet sammen I over 10 år med 
at styrke arkitekter i relation til en af  deres 
kernekompetencer – den professionelle udvikling 
og ledelse af  kreativitet.  

Det er et privilegie og meget inspirerende at 
arbejde sammen med Thea.  

Hendes akademiske baggrund og undersøgelser har 
resulteret i en sjælden viden, som den danske 
arkitektstand lykkeligvis har draget nytte af.” 

Lena McNair, Medlemschef, 
Arkitektforeningen. 



Professionel udvikling er noget, 
vi selv skaber

Formålet med dette forløb er at hjælpe dig med at afklare de 
næste skridt i din professionelle udvikling,  
så du kan skabe mere værdi for verden.



Forløbet giver dig ikke:  

- Facts om, hvad der skal til for, at du når dit mål… 

- Faste modeller for professionel udvikling… 

- Garanti for succes…



Forløbet giver dig:  

- Udviklingsmodeller, eksperimenter og 
mentale refleksionsrum til selv at træffe 
de afgørende beslutninger for dit 
arbejdsliv!



Om coach og underviser Thea Mikkelsen,  
erhvervspsykolog, cand. mag. & cand. psych.

Da jeg var færdig som psykolog i 2007 efter at have studeret 
først Litteraturvidenskab, så Moderne Kultur og 
Kulturformidling og så psykologi på Københavns 
Universitet og på den måde studeret i 11 år, tegnede jeg en 
vifte af  ønsker for mit arbejdsliv.  

Ønskerne om et job gik i mange retninger, men handlede 
alle om professionel udvikling for kreative.  

Det kunne jeg ikke finde. Så jeg besluttede mig for at blive 
selvstændig. 

Nu har jeg arbejdet med professionel udvikling i de kreative 
brancher i 13 år baseret på mine studier på universitetet, 
træning gennem professionelle netværk som ISPSO, hvor 
jeg siden sommeren 2020 sidder i bestyrelsen, samt min 
psykoanalytiske træning i IPA og erfaringer som ekstern 
lektor på Master i Organisations Psykologi på RUC.



Online CORE - coaching 
Pris 7.500 kr. eks. moms 

Prisen inkluderer adgang til 3 videoer til understøttelse af  din professionelle udvikling og 
præsentation, 3 arbejds-pdf ’er med opgaver til selvrefleksioner samt instruktioner til 

eksperimenter med din rolle og endelig 3 coachingsessions af  1 times varighed. 

Alle sessioner aftales individuelt, så de passer ind i din kalender.



Bestil forløbet ved at 
skrive en email til mig på:

thea@theamikkelsen.com

mailto:thea@theamikkelsen.com

