
Få den nyeste 
kunnskapen om 
fremtidens styrearbeid

Styreutdanning



Executive Board Programme INSEAD

Skap verdi i styret og  
bidra til forretningsutviklingen
På vår styreutdanning Executive Board Programme INSEAD får du en solid 
innsikt i det komplekse arbeidet som styret både nå og i fremtiden står overfor. 
Utdanningen belyser alle aspekter av styrearbeidet, eksempelvis risikostyring, 
corporate governance, verdiskaping, lovgivning og effektiv beslutningstaking og 
gir kompetansene til å bringe deg selv på banen som et verdifullt styremedlem.
 
Undervisningen tar utgangspunkt i relevante teorier, modeller og caser som 
danner grunnlag for en høy grad av kunnskapsdeling og refleksjon mellom 
deltakerne. Du vil etterfølgende sitte igjen med konkret kunnskap som gir deg 
innsikt i de mekanismene som ligger bak interaksjonen mellom styre, eiergrup-
pe og ledelse. Du blir samtidig rustet til å bidra proaktivt i beslutningsprosessen 
og forretnings- og strategiutviklingen. Undervisningen er med andre ord mulig 
å relatere direkte til din rolle i styret, og gjør deg i stand til å forstå hvordan 
samspillet mellom styre og ledelse sikrer bedriftens suksess. 

Utdanningsforløpet går over to moduler og skaper et unikt og inspirerende læ-
ringsmiljø som sikrer de beste rammene for at du kan sparre med både under-
visere og øvrige deltakere, og på den måten få satt både teori og praksis i spill. 
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Scandinavian Executive Institute  
i samarbeid med INSEAD
Scandinavian Executive Institute har siden 2007 tilbudt utdanninger i sam-
arbeid med ledende business-skoler, blant annet den franske business-skolen 
INSEAD som i 2016 og 2017 var nr. 1 i Financial Times årlige kåring av globale 
MBA- utdanninger. 

Våre utdanninger gir toppen av skandinavisk næringsliv mulighet for å tilegne 
seg den nyeste kunnskapen formidlet av internasjonalt anerkjente professorer. 
På denne måten kan vi åpne døren til relevant kunnskap som er direkte anven-
delig i hverdagen, uansett bransje. 

Vi tilbyr en utdanning som kvalitetsmessig plasserer seg i toppen av markedet. 
Vi sikrer kvaliteten i kraft av et nært samarbeid med INSEAD, som siden 1960 
har vært en av verdens mest toneangivende business-skoler. Skolen er kjenne-
tegnet ved å samle mennesker og idéer fra hele verden, og på den bakgrunnen 
utvikle forskning, nytenkning og undervisning som inspirerer ledere og trans-
formerer organisasjoner. 
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Utdanningens forløp

Modul 1
To dager i Norge
Den første modulen setter styrearbeidet inn i en lovgiv-
ningsmessig og strategisk kontekst. Du får innsikt i hvilke 
verktøyer og kompetanser du har bruk for i arbeidet med å 
skape verdi som styremedlem. Med inspirasjon fra ledende 
undervisere og erfarne styremedlemmer utvikler du kompe-
tansene dine og oppnår forståelse for den komplekse ram-
men som styret jobber innen.

Modul 2
Fire dager på INSEAD, Frankrike
Denne delen av utdanningen fokuserer på å skape in-
ngående forståelse for hvordan du mest effektivt imøte-
kommer de utfordringene som et styre står overfor. Det 
gjelder både i forhold til det interne samarbeid, samarbeidet 
med ledelsen, god governance og verdiskaping. Du lærer 
hvordan styret bidrar mest effektivt til bedriftens strate-
giske prosess, og ikke minst hvilke mekanismer som gjør 
seg gjeldende i forhold til å ta beslutninger under press. På 
bakgrunn av virkelige caser blir du styrket i din personlige 
beslutningsprosess, og får kompetansene til å bidra effektivt 
til verdiskapingen.
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Målgruppe
Executive Board Programme henvender seg til toppledere med vesentlig 
ledererfaring som spiller en sentral rolle i styrearbeidet eller i forhold til 
selskapets utvikling. 

Tid
Undervisningen er fordelt over to moduler. Første modul varer to dager 
og foregår i Norge, mens andre modul varer fire dager og foregår på 
INSEAD, Fontainebleu i Frankrike. I tillegg kommer forberedelsestid til 
hver modul.

Kontakt oss for utdypende informasjon om utdanningen. 
Ring +45 3120 5550 eller bestill materiell på se-institute.no

Executive Board Programme INSEAD koster € 9.100

© Scandinavian Executive Institute



Inntrykk fra utdanningen

„Jeg valgte Executive Board Programme fordi utdanningen går 
dypere og mer spesifikt inn i styrearbeidet enn andre utdanninger, 

tilbyr reel fordypning i relevante problemstillinger og har fokus 
på styringsmodellene. Utdanningen har utvilsomt gjort en stor 

forskjell for meg, både som leder og styreleder.“

Audun Bø
Konserndirektør Produkt og marked, Eika Gruppen AS

Tom Nysted
CEO, Agder Energi

„For meg som CEO i et større konsern med lang fartstid har 
 programmet betydd påfyll av ny kunnskap, møter med inspire-
rende mennesker og unike erfaringer på et internasjonalt høyt 

nivå som har utfordret meg til å møte fremtiden med en offensiv 
tilnærming. Det å gå igjennom Insead Executive Board Program 
gjør meg utvilsomt mer kompetent til å utøve styrefunksjoner 

nasjonalt og internasjonalt.“
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„Deltakelse på   
Executive Board  Programme 

 INSEAD har vært en 
vitamin innsprøyting“ 

Tom Nysted
CEO, Agder Energi
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Ta din utdanning et steg  
videre med Executive Forum

Etter avsluttet utdanning får du mulighet til å delta i Executive Forum som er 
et eksklusivt nettverk for tidligere deltakere på våre utdanninger. 

Nettverket avholder inspirerende master-klasser under ledelse av ledende pro-
fessorer, og du kan sparre med de øvrige medlemmene og fortsatt utvikle ditt 
strategiske nettverk på tvers av bransjer. I Executive Forum vil du bli utfordret 
av erfarne undervisere og finne inspirasjon til både nye idéer, eksekvering og 
din personlige utvikling.
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