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BEVIDSTE VALG 



Øg bevidsthed på den fælles retning, som alle
har brug for
Udvid visionens liv i organisationen
Skab sammenhæng på tværs af organisationen
Understøt grundlaget til at træffe bevidste
bæredygtige valg
Udnyt visionens kraft til mål på alle niveauer

VISIONSUDVIKLING
og bevidstgørelse med Visionsstjernen

Visionsstjernen er en overordnet strategisk
model, der er skabt til at øge bevidsthed på 
 visionen således, at den bliver den ledestjerne,
der understøtter en fremtidssikring af
organisationen. Visionsstjernen bidrager til at
tænde visions kraft som en klar retning for hele
organisationen og de valg, der træffes.

REACH FOR THE STARS



FORRETNINGSUDVIKLING
og verifikation med Det Grønne Kompas

Det Grønne Kompas er et strategisk værktøj -
et strategikompas - som kan bidrage til at
belyse og rammesætte, hvordan en
organisation skaber og  fastholder værdi - 
også med bæredygtighed og grøn omstilling
som fokus.

STRA

Undersøg den grønne indstilling
Find vej i den grønne omstilling
Sæt FN’s Verdensmål på dagsordenen
Skab en fremtidssikret organisation
Opdag de gode grønne fortællinger
Verificer og vær cirkulær i business



ORGANISATIONSUDVIKLING
og identifikation med Organisationshjulet

Organisationshjulet er et strategisk værktøj,
der understøtter og identificerer styrken som
ekspert i egen organisation. Værktøjet bidrager
til udvikling af et stærk fundament for
organisationens robusthed, levedygtighed,
tiltrækningsevne og fremtid.

Rammesæt fokuseret organisationsudvikling
Belys organisationens identitet og
performance
Styrk organisationens accelerationskraft 
Smør de tandhjul, der skal fremtidssikre
organisationen

TEGISK



LEDELSESUDVIKLING
og selektion med Ledelsesdiamanten

Ledelsesdiamanten er et taktisk værktøj, som
samles om 6 essentielle ledelsesevner, der taler
ind i tidens vilkår, krav og ledelsesdiscipliner.
Ledelsesdiamanten bidrager til at øge bevidsthed,
give nye indsigter og aktivere ledelsesånden i den
enkelte leder og i lederteams. 

Åbn for en fleksibel tilgang til ledelse
Understøt ledelsesudvikling af den enkelte
leder og ledelsesteamet. 
Integrerer bæredygtighed med et bredt
perspektiv
Synliggør den fælles ledelsesånd
Styrk lederskab, ejerskab og følgeskab

TAK



Flow Kernen er et taktisk værktøj, som
understøtter integrering af  personudvikling i
organisationen. Omdrejningspunktet er, hvordan
vi som mennesker indgår i organisationer og
relationer med oplevelsen af flow og trivsel.

PERSONUDVIKLING
og integrering med Flow Kernen

TISK

Sæt fokus på det hele menneske
Belys sammenhæng mellem
organisationen og mennesket 
Sæt fokus på harmonisering i livet med
både ressourcer og udfordringer, såvel på
arbejde, personligt og privat plan 
Skab bevidsthed om sammenhæng mellem
integritet og kultur



HUMAN RELATIONS
og organisering med HR Hjulet

OPERAT

HR Hjulet  er et operationelt værktøj, som under-
støtter og giver overblik til ejere, ledere eller HR-
afdelinger i deres udmøntning af
personaleledelse. HR Hjulet bidrager til at stå
stærkt i feltet Human Realtions med vinkler som 
 trivsel, opkvalificering, HR Management, branding,
rekruttering, samfundsansvar og relationelle 
 arbejdsprocesser. 

Styrk fokus på organisering af fundamentet
som arbejdsplads
Giv mulighed for detailplanlægning,
prioritering og ansvarsfordeling af opgaver
Sæt rammen for udmøntning og udvikling af
HR - både som leder eller HR 
Understøt integrering og udvikling af ledere -
nye som gamle



TEAMUDVIKLING
og navigation med Teamhjulet

Teamhjulet er et operationelt procesværktøj, der
skaber rammen og rummet for åbne dialoger, respekt,
hensigtsmæssig adfærd, udforskning af perspektiver,
udvidelse af potentialer og samarbejde, så teamet
sammen når længere. Teamhjulet bidrager til
psykologisk tryghed, og det at kunne navigere i samspil
mod fælles retning og sammenhængskraft.

Styrk kommunikation og samspil
Skab stærk teamånd 
Dyrk fundamentet til psykologisk
tryghed og trivsel
Skab fælles sprog og fælles retning
Forstå dynamikker i teamet
Sæt fokus på vilkår og mekanismer

ATIONELT



KON
Kursusplatform til salg af dine kurser og din egen
opkvalificering
Partnerskab i forretning, udvikling og community
Affiliateaftale åbner for værdikæde og
merindtjening.

BUSINESS
Udlev sammenhængskraften i din business med Ex3's
værdiskabende forretningsmodel.

EX3 KONCEPTET



Ex3 bord- og gulvmodeller til
processer
Materialer i fysisk og digital
form, der sparer tid. Dialogkort,  
statusrapporter og meget
mere
Certificeringer, der giver dig
nye værktøjer til forretnings- og
organisationsudvikling

TOOLS
Styrk dit og din forretnings
fundament med Ex3 Tools, der
understøtter udvikling, dialog,
fælles retning og fælles sprog.

CEPTET

Kombi, kombinerer metoder
med certificeringer i Ex3
modellerne
Talent, sætter fokus på metode
perception, passion og
perspektiv 
Masterclasses udvider mindset,        
metode og mestring - med tid
til fordybelse 

EDUCATION
Udvid dit potentiale og dine
kompetencer med Ex3 Education i
6 metoder på 3 niveauer. Alle med
et afstemt forhold mellem teori og
       praksis.



Som selvstændig konsulent opnås adgang til
nye og effektive procesværktøjer, som kan
styrke og optimere kerneforretningen, evt.
med en affiliateaftale og nye indtjeningskilder.

Som konsulenthus kan procesværktøjerne
samle huset om et fælles sprog og en
gennemgående metode. Derigennem kan I
styrke og optimere kerneforretningen.

Som leder eller HR-specialist kan du med
Ex3's procesværktøjer understøtte
forretnings- og organisationsudvikling med
fælles sprog og en gennemgående rød tråd
Byg hverdagen i jeres organisation stærk.

Som topleder vil Ex3's modeller og
uddannelser være et strategisk valg om at
integrere et troværdigt og effektivt
proceskoncept i hele organisationen evt.
gennem et internt akademi. 

“Med Ex3 i min taske er
mit arbejdsliv og
privatliv ændret

radikalt. Jeg kan skalere
op og ned – to timers

processer, to dags
processer, et

spørgsmål, mange
spørgsmål. Jeg er en
erfaren facilitator, og

det at bruge
modellerne som en

procesramme om min
facilitering, gør det
nemmere for mig.”

Annette 
Klausen Bengtsson

 

Selvstændig konsulent

PARTNERSKAB
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Introduktion til 
den digitale certificering

Q&A
Examen 

Certificeringslektioner:
Niveau 1

Certificeringslektioner:
Niveau 2

Del 2: Modelcertificering

Udgangspunktet for certificering hos Ex3 er dag 1, hvor vi
går tættere på Ex3 Konceptet, dybere ind i Ex3
fundamentet og får indblik i Ex3 Bevidstologien. 
Ex3 bygger på et helhedsorienteret, transformativt og
bæredygtigt perspektiv, da vi oplever, at nutidens
komplekse udfordringer og ressourcer bedst opleves og
tolkes flerdimensionelt.  Mennesket begriber med
begreber. Vi berammer mindset, adfærd, kultur eller
systemer i vores tænkning og tolkning. 

Ex3 modelcertificeringer dækker de 7 modeller. Hver
certificering tages via Ex3 online partnerportal og tager
ca. en dag at gennemføre. Vælger du partnerskab, har du
adgang til alle certificeringer.

Certificeringerne giver dig indsigt i den specifikke models
fundament, introducerer dig grundigt til modellen og
giver inspiration til, hvordan du bruger modellen i dit
procesarbejde. Lektionerne er varierende
præsentationsform, refleksion og medie.

Du får adgang til en vifte af understøttende materiale -
ordlab og brugervejledning, der gør dit konsulent-arbejde
nemmere. Efter endt certificering modtager du en
startpakke til den model, du helst vil i gang med. Øvrige
startpakker kan købes i Ex3 shoppen.
 
Pakken indeholder:
1 bordmodel 60 cm i diameter 
Dialogkort til hhv. modellens niveau 1 og 2.

Del 2: Modelcertificering

Del 1: Helhed og tilgang

Del 1: Helhed og tilgang CERTIFICERING
Ex3 Konceptet
Ex3 Bevidstologi
Explore - Extend - Exceed
Tænkning og Tolkning
Fundamentet, potentialet og 

       sammenhængskraften



TOOLS

Gulvm
odel

Bordmodel

Bordmodel findes af alle modeller og kan
bruges til 1:1samtaler eller i gruppearbejde.

 

Explore er at udforske fundamentets saft og kraft. Er det tilstrækkeligt visionært, dybt og stærkt?  

Bevidn styrker, udfordringer og forudsætninger for at kunne drive strategien og målene.  

Extend er at udvide potentialets bredde og højde. Er det tilstrækkeligt funderet, dyrket og mestret? 

Belys vilkår, principper og muligheder for at kunne tildele fokus og taktisk udfoldelse.  

eamets individuelle, anonyme svar fra spørgerammen omsættes digitalt til talværdier, der samles i

gennemsnitlige beregninger, og der genereres indikationsgrafer, som igen genererer refleksionspunkter.

TEAMHJULET er et dialogbaseret procesværktøj, hvor udsagnene i spørge-rammen danner grundlag for fælles

sprog, dynamik og samskabelse.  
Ex3 TEAMHJULET sætter retning mod at udforske teamets fundament, udvide teamets 

potentiale og udleve teamets sammenhængskraft.  

Kernen i Ex3 TEAMHJULET er EXPLORE – EXTEND – EXCEED: 

Udforsk med nysgerrighed, skaberkraft og åbent sind. 

 

Udvid med respekt, tryghed og bevidste valg.  

 

eamets individuelle, anonyme svar fra spørgerammen omsættes digitalt til talværdier, der samles i gennemsnitlige beregninger, og

der genereres indikationsgrafer, som igen genererer refleksionspunkter. TEAMHJULET er et dialogbaseret procesværktøj, hvor

udsagnene i spørge-rammen danner grundlag for fælles sprog, dynamik og samskabelse.  
eamets individuelle,
anonyme svar fra
spørgerammen
omsættes digitalt til
talværdier, der samles i
gennemsnitlige
beregninger, og der
genereres
indikationsgrafer, som
igen genererer
refleksionspunkter.
TEAMHJULET er et
dialogbaseret
procesværktøj, hvor
udsagnene i spørge-
rammen danner
grundlag for fælles
sprog, dynamik og
samskabelse.  

I afstikker selv retningen og vejen mod netop jeres mål.  

Ex3 TEAMHJULET rapport er et indikationsværktøj til refleksion og efterfølgende handling. Ex3 TEAMHJULET er designet som hjulskive,

der danner 9 kategorier med hver 5 pejlemærker til navigation af jeres team, om at kunne være i samspil i fælles retning.  

De 9 kategorier styrker teamets opmærksomhed på DIRECTION; skabt af Dedikation, Identitet, Relationer, Entusiasme, Cirkularitet,

Teamspirit, Integrering, Organisering og Navigering. 

Ex3 TEAMHJULET sætter derved 45 pejlemærker i fokus, så I som team styrker jeres fælles retning.

I afstikker selv retningen og vejen mod netop jeres mål.  

Ex3 TEAMHJULET rapport er et indikationsværktøj til refleksion og efterfølgende handling. Ex3 TEAMHJULET er designet som hjulskive,

der danner 9 kategorier med hver 5 pejlemærker til navigation af jeres team, om at kunne være i samspil i fælles retning.  

De 9 kategorier styrker teamets opmærksomhed på DIRECTION; skabt af Dedikation, Identitet, Relationer, Entusiasme, Cirkularitet,

Teamspirit, Integrering, Organisering og Navigering. 

Ex3 TEAMHJULET sætter derved 45 pejlemærker i fokus, så I som team styrker jeres fælles retning.

StatusrapportTeamudvikling 
Kundenr.

Vi har udviklet
procesmateriale 

både til facilitator og
til deltagerne .

Der findes dialogkort og masse
af understøttende værktøjer,

som gør det nemt at komme i
gang med at facilitere

værdiskabende processer med
modellerne.

Gulvmodeller findes ligeledes af alle modeller og
kan sætte rammen for workshops og processer.

 

Moduler og lektioner tilbydes digitalt,
hybridt og med fremmøde.

Se den løbende udvikling i dit
procesarbejde med statusrapporter



HEXAGON AF UDDANNELSER 
Ex3 visionen dækker en palet af 6 uddannelser, der understøtter "fagfolk" i deres position og
funktion. Hver metodelinie vil være i 3 niveauer  - kombi / talent / masterclass - og samskabes med
vores partnere - både design og udførsel. Uddannelsernes centrale fokus er at bringe teori og
praksis sammen i en højere helhed til at skabe bevidste, integrerende og transformerende udvikling.

&EDUCATION

Perception
Passion 
Perspektiv

Talent 
med fokus på

Kompetencer
Kommunikation 
Kultur

Kombi 
med fokus på

Mindset
Metode 
Mestring

MasterClass 
med fokus på 



s. 8

Værdiskabelse - Samskabelse - Meningskabelse
EX3 COMMUNITY

PEOPLE



TEAMET 
 UDLEVER 

EX3 
VISIONER



BEVIDST

EX3 BEVIDSTOLOGI
Grundlaget vi bygger på

Ex3 Bevidstologi er opbygget  af
mange års opdagelser og
oplevelser. Vi har kollektiv ejerskab
på teorier, læringer og skolinger. Vi
har personligt ejerskab på, hvordan
vi i Ex3 formidler og sammensætter. 

Mindset’et bag vores arbejde er et
nærende sammenkog af inspiration,
erfaring og idéer. Erhvervstanker
krydres med psykologi og
pædagogik. Filosofi krydret med
sociologi og antropologi. Vi arbejder
i samtid, ærer fortiden og  kobler til
nutid - og proflekterer med fremtid.
For at give det hele substans slår vi
rødder i bevidste grundprincipper. 

Vi glæder os til at byde dig indenfor
i dette univers af teorier, som vi
relaterer til samt metoder og
værktøjer, som vi bruger.
Kombinationen afhænger af
konteksten.
Vi bevidner, bevæger, belyser og
berammer. Vi har samlet, designet 
 og gjort til vores. Vi har “lånt” af det
kollektive, downloadet erfaringer og
forbundet med tidens paradigme. 

Vi er båret af værdiskabelse.



Vi har en mission om gennem bevidsthed at styrke og
understøtte vores partnere til mest mulig impact i deres
arbejde. Vi har skabt rammerne til, at du kan gøre en
værdiskabende forskel i helheden. Sammen skaber vi et
fælles sprog, retning og grundlag for værdiskabelse og
bevidste bæredygtige valg.

Bevidn styrker, udfordringer og forudsætninger for
at kunne drive strategien og målene
Udforsk med nysgerrighed, skaberkraft og åbent
sind

Explore er at udforske fundamentets saft og kraft.
Er fundamentet tilstrækkeligt visionært, dybt og stærkt?

Belys vilkår, principper og muligheder for at kunne
tildele fokus og taktisk udfoldelse
Udvid med respekt, tryghed og bevidste valg

Extend er at udvide potentialets vidde og højde.
Er potentialet tilstrækkeligt aktiveret, dyrket og mestret?

Rammesæt forventninger, tænkning og handlinger
for at kunne overgå med operationel styrke
Udlev høj vibration, accelerationskraft og ren
intention

Exceed er at udleve sammenhængskraftens
styrker.
Er sammenhængskraften tilstrækkelig levende og
forankret?

KERNEN I Ex3

OLOGI



Alhøjvej 2, Stilling
8660 Skanderborg

Danmark

 info@ex3vision.com
+45 70 24 16 50

www.ex3vision.com
CVR-nummer: 

41529113

HER ER HØJT TIL
LOFTET  

- OG PLADS TIL
BEGEJSTRING 


