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“There is immense power when a group 
of people with similar interests gets to-
gether to work toward the same goals.” 

Ordene er thought leader og internatio-
nalt anerkendt organisationskonsulent og 
forfatter Idowu Koyenikans. I 2016 ind- 
førte vi vores helt unikke samarbejds- og 
partnermodel, Bech-Bruun modellen. 
Idowu Koyenikans ord illustrerer et af 
Bech-Bruun modellens hovedelementer: 
At når vi samarbejder for at nå et fælles 
mål, er rækkevidden af vores kompeten-
cer optimal, og vi kan skabe den største 
værdi for vores klienter.

Derfor er samarbejde et nøgleord i Bech-
Bruun, både når det handler om arbejds- 
form og om at udvikle os. Og ikke mindst 
til glæde for vores klienter. Vores interne 
uddannelser bærer tydeligt præg af dette 
fokus.

Fordelene ved et godt samarbejde vil vi  
gerne dele med dig, og vi har derfor 
sammensat et kursusprogram, der i høj 
grad zoomer ind på forskellige aspekter af 
samarbejde.

Vi har selvfølgelig også andre emner på 
programmet. Du kan fx få indsigt i de 
digitale tendenser og den medfølgende 
compliance, blive opdateret om syn og 
skøn eller blive bedre til at udforme kon-
trakter på engelsk.

Vi sætter løbende fokus på 
aktuelle juridiske emner i vores 
Academy. Få et overblik her  
www.bechbruun.com/ 
academycalendar.

Som klient hos Bech-Bruun har du med 
Academy Client mulighed for at deltage i 
undervisning, der forener forretningsfor-
ståelse med jura og personlig udvikling. 
Sammen bliver vi styrket til at følge med 
udviklingen i erhvervslivet og til at skabe 
mest mulig værdi i dag og i fremtiden. 

Vi glæder os til at se dig i Academy Client.

Et samarbejde, der gavner

Christian Ejvin Andersen
Adm. direktør

Med Academy Client får du værdiskabende undervisning i de samme  
emner, som vi selv har fokus på og fordyber os i. Vi er overbeviste om,  
at kontinuerlig efteruddannelse og udvikling giver de bedste forud-
sætninger for, at vi sammen kan stå stærkt og imødekomme fremtidens 
mange nye krav og muligheder.

https://www.bechbruun.com/academycalendar
https://www.bechbruun.com/academycalendar
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Året der gik: 
2019 i Academy Client

Databeskyttelse 

Kommunikation for ledere og 
specialister

Forretningsstrategi: Betydningen 
for den juridiske afdeling

Regler og strategi ved forligsfor-
handlinger inden for byggeriet

Kunstig intelligens og dataetik: 
Muligheder og udfordringer

Legal English 

Værdiansættelse af virksomheder 
i praksis

Energy management: Admini-
strer din energi i stedet for din tid

Skriftlig retorik: Skriv tekster, der 
bliver læst og forstået

Adfærdsdesign: Skab forandrin-
ger og bedre resultater

Erhvervslejeret

Sådan flytter du din modpart

Specialisten som forretningspart-
ner

Boliglejeret

Udbud: Fra globale verdensmål til 
konkrete indkøb

Ny teknologi og nye forretnings-
modeller

Compliance: Outsourcing af 
funktion eller opgaver

Professionel konfliktløsning, der 
styrker dine relationer 

Agile løsninger: Sådan styrker du 
din rådgivning 



5

Academy Client

34 
1.2644,64
tilmeldinger

kurser

i evalueringsgennemsnit* 

* På en skala fra 1-5, hvor 5 er højest.

Jeg er meget tilfreds med, at der 
er kommet flere emner "ud over 
den hard core jura", som i høj grad 
også påvirker kvaliteten af vores 
arbejde.

"
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Kunder, investorer, journalister og myn-
digheder er ofte centrale interessenter. 
Deres opfattelser af jeres organisation 
kan være positive eller negative, korrekte 
eller fejlagtige, men er styrende for deres 
valg om, hvilke produkter de vil købe, 
hvilken nyhed de vælger at bringe, eller 
hvilken lovgivning og hvilke vilkår de skal 
tilbyde virksomheden.

Virksomheder, der kommunikerer effek-
tivt, forstår vigtigheden af at opbygge og 
kultivere stærke relationer til organisatio-
nens interessenter. Med undervisningen 
i stakeholder management får du en 
række konkrete og praktiske værktøjer, 
modeller og indsigter, der kan hjælpe dig 
til at opbygge og vedligeholde stærke, 
positive relationer til din og din organisa-
tions stakeholders, og som har stor værdi  
i din rådgivning af klienter.

Vi stiller blandt andet skarpt på:

• Hvad er stakeholder management?
• Hvorfor arbejde strategisk med stake-

holder management?
• Hvordan klassificerer og ”mapper” du 

effektivt dine stakeholders?
• Hvordan kommunikerer du mest effek-

tivt til forskellige stakeholders?
• Hvordan planlægger du en lobbystra-

tegi?

Med viden om stakeholder manage-
ment opkvalificerer du din rådgivning. 
Du opkvalificerer din rådgivning og kan 
varetage dine opgaver endnu bedre, 
når du lærer at kommunikere strategisk 
og modtagerrettet og at fokusere på 
virksomhedens legitimitet og omdømme, 
som er afgørende for organisationens 
succes.

Forventet antal kursuslektioner: 3

Styrk din rådgivning med 
stakeholder management
København, den 18. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 19. marts 2020 kl. 9.00 – 12.00
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Undervisningen er for dig, der råd-
giver ledelse, direktion, bestyrelse 
m.fl. og gerne vil opkvalificere din 
rådgivning med viden om strategisk 
kommunikation med interessenter.

Om underviseren

Jesper Klit
Jesper er kommunikationsrådgiver, 
direktør i Jesper Klit & Partners og en af 
Europas mest efterspurgte inspiratorer 
inden for kommunikation og ledelse. Han 
har tidligere arbejdet på Weekendavisen, 
TV2 og Nordisk Film TV, hvor han i seks år 
var CEO. Jesper, der har specialiseret sig 
i udvikling af personlig gennemslagskraft, 
medietræning og business storytelling, 
rådgiver en række virksomheder, ledere 
og ministre om personlig og strategisk 
kommunikation og er forfatter til flere 
bøger om medier, kommunikation og 
ledelse.

Jesper Klit
Kommunikations- 
rådgiver og direktør 
Jesper Klit & Partners
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Selskabsdagen 2020
Efter talrige forespørgsler er selskabsdagen tilbage på program-
met i Bech-Bruun Academy. 
 
Sæt allerede nu kryds i kalenderen den 20. maj 2020, hvor vi endnu engang dedi-
kerer en hel dag til gennemgang af aktuelle og interessante juridiske emner med 
særlig fokus på selskabsret og M&A. 

Selskabsdagen er relevant for alle virksomhedsjurister, som på den ene eller an-
den måde er i berøring med selskabsret eller beskæftiger sig med M&A, og vi ser 
nærmere på udvalgte selskabsretlige problemstillinger og trends inden for M&A.

Vil du på interesselisten? Send en mail til academy@bechbruun.com, så er du 
sikker på at få besked, når vi åbner for tilmelding.
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God kommunikation og godt samarbejde 
skaber langt bedre resultater for dine 
klienter og booster arbejdsglæden. Men 
mennesker er forskellige, og derfor har 
vi forskellige opfattelser af, hvad god 
kommunikation er, og hvilken form for 
samarbejde, vi foretrækker. Forskellighed 
kan med andre ord give både karma og 
drama i hverdagen!

Men heldigvis behøver samarbejde med 
klienter og andre samarbejdsrelationer 
ikke være så besværligt, trods forskellig-
heder. Gennem evolutionen har vi udvik-
let fire grundlæggende persontyper, og 
hver persontype har en foretrukken måde 
at kommunikere og arbejde på. Så når du 
kender og genkender de fire person- 
typer Føleren, Tænkeren, Handleren og 
Forandreren, har du et særdeles effektivt 
redskab til en langt bedre kommunikation 
og et stærkere samarbejde – også med 
alle dem, der ikke ligner dig.

Samme tendens med forskellige præfe-
rencer præger en organisations afdelin-
ger: Den juridiske afdeling har ofte ikke 
det samme fokus som salgsafdelingen - 
og begge afdelinger arbejder muligvis ud 
fra et andet nøglefokus end ledelsen. 

Sådan skaber du værdi  
i dit samarbejde
København, den 15. april 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 16. april 2020 kl. 9.00 – 12.00

Derfor lærer du med denne undervisning 
også om de fire organisationskulturer, og 
hvordan I hindrer, at der opstår "siloer" i 
organisationen. 

Undervisningen giver dig indsigt i person-
lighedstyper. Du får konkrete redskaber 
med hjem, som vil højne dine forudsæt- 
ninger i forhold til din rådgivning af kun-
der og i virksomheden.

Forventet antal kursuslektioner: 3

Undervisningen er relevant for 
alle, uanset om du er intern eller 
ekstern rådgiver, leder eller med-
arbejder.

Om underviseren

Henrik Leslye
Henrik er en prisbelønnet og erfaren fore- 
dragsholder, underviser, coach og strate- 
gisk rådgiver, der hvert år inspirerer og 
træner mange tusinde ledere og medar-
bejdere. Han baserer sin undervisning på 
den nyeste forskning inden for psykologi, 
ledelse, neuropsykologi og organisations-
udvikling. Henrik har mange års konkret 
erfaring fra erhvervslivet som virksom-
hedsejer, mellemleder og ansat og kender 
de konkrete udfordringer, et moderne 
arbejdsliv består af. Hans kombination 
af både humor, teori og praksis giver dig 
viden og redskaber, der gør en forskel.

Henrik Leslye
Erhvervspsykolog,
psykolog, cand. psych.
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I en globaliseret verden med vækst og 
med et stærkt øget internationalt samar-
bejde stiger den kulturelle mangfoldig-
hed omkring os. Derfor har vi brug for at 
udvikle vores kulturelle intelligens – altså 
at udvikle vores evne til at forstå og kom-
munikere på tværs af kulturelle forskelle.

Alt tyder på, at det er de kulturelt intelli-
gente virksomheder, der i fremtiden vil  
klare sig bedst. Derfor har danske virk- 
somheder brug for kulturelt intelligente 
rådgivere, der kan navigere i flerkulturelle 
kontekster.

Vi kender dem alle sammen godt - de 
møder og samtaler med vores internatio-
nale klienter, kunder og samarbejdspart-
nere, der ikke lige gik, som vi forventede. 
Noget gik galt, uden at du alligevel helt 
kan sætte en finger på, hvad det var. Talte 
I forbi hinanden? Blev du misforstået? 
Uanset årsagen, så sidder du tilbage med 
en uløst konflikt, et ineffektivt møde, hvor 
du ikke fik opnået det du ville. Og hvad er 
nu næste step?

Kultur er komplekst, dynamisk og levende 
med både synlige og usynlige værdier.  
Derfor har forskellige kulturer også for- 
skellige forventninger til, hvordan en be- 
slutning træffes, hvad der kendetegner 
klar kommunikation, og hvordan beslut-
ninger føres ud i livet.

Når man arbejder på tværs af landegræn-
ser, er det vigtigt at vide, hvor og hvornår 
kulturen kan spille en rolle. Derfor vil vi se 
nærmere på konkrete strategier, der vil 
opkvalificere din rådgivning og hjælpe dig 
til et godt samarbejde med dine internati-
onale samarbejdspartnere. Du hører om:

•  Hvad kulturel intelligens (CQ) er, og 
hvorledes denne kompetence udvikles.

• Hvor og hvornår det er kulturen, der 
spiller en rolle i samarbejdet.

• Gaps mellem egen (dansk) kultur og 
andre relevante kulturer.

Optimer dit internationale  
samarbejde
København, den 28. april 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 29. april 2020 kl. 9.00 – 12.00 
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Undervisningen er for alle, der 
kommunikerer og arbejder på 
tværs af landegrænser og ønsker 
redskaber til at styrke samarbej-
det med kulturel intelligens.

Om underviseren

Marisa Matarese
 Marisa hjælper organisationer, teams 
og projekter med at designe strategier 
til at forbedre samarbejdet på tværs af 
kulturer. Hun understøtter den enkelte 
leder eller medarbejder med at udvikle 
sine praktiske kompetencer til at arbejde 
effektivt i en global kontekst. Marisa har 
lang erfaring med at arbejde med foran-
dringer i internationale virksomheder som 
Novo Nordisk, Novozymes, Ørsted, FL 
Smidth, DNV GL, NNE, IDA, NIRAS, LE-
GO, Normal, Total og mange flere.

Marisa Matarese
Change manager og 
cultural intelligence 
consultant

Derudover ser vi nærmere på strategier 
til at bygge bro, både ansigt til ansigt og 
virtuelt med særligt fokus på at:

•  Bygge tillidsfulde relationer.
• Opbygge troværdighed.
• Skabe en fælles forståelse for, hvad 

der er vigtigt.
• Tid og deadlines.
• Kommunikere effektivt.

Forventet antal kursuslektioner: 3
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When drafting or interpreting contracts 
every word and phrase must be conside-
red carefully and thoroughly. And this is 
no easy task in a foreign language. The 
language is often obscure, complex and 
confusing.

It is important to feel confident in your 
ability to write and explain contract clau-
ses. A broad vocabulary is essential as well 
as an ability to edit and correct contracts 
more effectively.

This course is designed to provide you 
with the tools and tips required to transfer 
your contract drafting skills into English. 
It will not contain information on the 
appropriate contents or structure of a 
contract but will focus on language skills. 
The course includes:

• Vocabulary. The commercial and tech-
nical vocabulary you need to under-
stand, draft and amend commercial 
contracts.

• Sentence structure. Often a direct 
translation from a foreign language 
into English produces clumsy results 

in contracts. It is important to analyse 
how native English lawyers put words 
together to form contract clauses, and 
follow that style.

• Register. A contract should be formal 
but it is also important that the con-
tents are clear and understandable. 

• Common problems and errors. Voca-
bulary, grammar, collocations (word 
combinations) and legalese.

Forventet antal kursuslektioner: 3

English contract drafting: 
Focus on language skills
Aarhus, den 6. maj 2020 kl. 9.00 – 12.00
København, den 13. maj 2020 kl. 9.00 – 12.00

Undervisningen er for alle, der 
udformer eller oversætter kon-
trakter på engelsk og ønsker at 
forbedre både deres kendskab til 
terminologi og ordforråd.

Om underviseren

Penelope K. L. Mikkelsen
Penelope har arbejdet som sprogun-
derviser i 28 år, de sidste 18 år i mange 
af Danmarks største virksomheder. 
Penelope er leder af engelskafdelingen 
hos Business Language Services. Hun 
er uddannet i Modern Languages fra 
Southampton University og Oxford Uni-
versity, England, og specialiseret i English 
as a Foreign Language. 

Penelope K. L. Mikkelsen
Director of Studies
Business Language Services
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Øget kvalitet  
og hastighed  
når du udarbejder  
juridiske dokumenter 
BB SmartDraft er en digital tjeneste, der hjælper dig med at udforme juridiske 
standarddokumenter hurtigt, effektivt og med høj kvalitet. Ved hjælp af en inter-
aktiv spørgeguide kan du udarbejde de dokumenter, du ofte får brug for i mel-
lemstore og store virksomheder og organisationer.

www.bechbruun.com/BBSmartDraft
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AI, IoT, digitalisering, big data, robotic 
process automation (RPA), Block Chain, 
Industry 4.0 og lignende begreber vælter 
ind over samfundet i disse år. 

Men hvad betyder den digitale trans-
formation, hvor vi går fra produkter til 
services, for de organisationer, som de 
foregår i? Hvordan påvirker den digitale 
transformation fx en organisations strate-
gi og risikostyring? 

Anvendelsen af de mange forskellige 
teknologier smelter sammen i højere 
grad end tidligere, og i den forbindelse 
sker en naturlig udveksling af data (inkl. 
personoplysninger) mellem en lang 
række systemer og stakeholders på både 
leverandør- og kundesiden.

For organisationer er et væsentligt ele-
ment i denne udvikling derfor sikring af 
juridisk compliance, så man ikke udsættes 
for en unødvendig juridisk risiko i den 
digitale transformation og efterfølgende 
drift.

Få indsigt i digitale tendenser 
og den juridiske compliance
København, den 27. maj 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 28. maj 2020 kl. 9.00 – 12.00

Undervisningen er for jurister, 
it-medarbejdere og -ledere og 
andre, der er interesseret i digitale 
tendenser og juridisk compliance.

Med undervisningen får du indsigt i be-
tydningen af den teknologiske udvikling 
i forhold til blandt andet:

• Udarbejdelse af kontraktgrundlag 
• Fordeling af ansvar 
• Sikring af rettigheder og udvikling
• Håndtering af mangler
• Behandling af personoplysninger.

Vi kommer også ind på, hvordan det er 
muligt at bygge overholdelse af juridi-
ske krav ind i de digitale løsninger. På 
den måde kan det på samme tid sikres, 
at der føres en løbende, dokumentérbar 
kontrol i forhold til udveksling af data, 
og at ledelsen informeres om fremdrift 
og risikoniveau i forhold til den overord-
nede digitale strategi.  

Endelig kommer vi med værdifulde 
input på de organisatoriske (change 
management) og strategiske faldgruber 
og muligheder, som ”digital complian-
ce” indebærer for en organisation.

Forventet antal kursuslektioner: 3
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Om underviserne

Charlotte Bagger Tranberg 
Charlotte er en af Danmarks førende 
eksperter inden for persondataret, hvilket 
hun har en ph.d.-grad i. Hun rådgiver in-
den for alle områder af persondataretten 
– og i samspillet med anden lovgivning, 
samt når behandling af personoplysnin-
ger sker i komplekse systemer eller ved 
anvendelse af nye teknologier, som fx 
tv-overvågning, biometri, RFID og kunstig 
intelligens. Charlotte har desuden mere 
end 10 års erfaring som underviser og 
forsker på universitetet. Mikkel Friis Rossa

Mikkel er en af landets førende advokater 
inden for Data Privacy compliance, IP og  
marketing i det digitale univers. Han har 
et ekstraordinært drive, dyb kommerciel  
indsigt samt ikke mindst evnen til at om- 
sætte kompleks jura til praktisk anvende- 
lige løsninger. Mikkel har stor erfaring 
med implementering af strategiske com- 
pliance programmer, der indebærer 
change management. Han er trusted 
advisor for en række førende danske og 
internationale virksomheder i forhold til 
Data Privacy, IP og markedsføringsret. 

Dan Bjerg Geary
Dan er en af landets førende advokater 
inden for den tekniske IP, markedsfø-
ringsret og komplekse kontrakter. Han har 
stor erfaring med håndhævelse i krænkel-
sessager, herunder forbuds- og bevissik-
ringssager. Med stor indsigtsfuldhed og 
strategisk sans repræsenterer han danske 
og udenlandske virksomheder, bl.a. i 
forbindelse med at forhandle og indgå 
licensaftaler og andre immaterialretlige 
aftaler vedrørende patenter, software og 
teknologi, særligt inden for vindindustri-
en. Han har desuden indgående erfaring 
med komplekse kontrakter i Danmark 
og udlandet. Dan har også stor erfaring i 
beskyttelse af forretningshemmeligheder, 
know-how og intern compliance. 

Charlotte Bagger  
Tranberg
Managing associate
Bech-Bruun

Dan Bjerg Geary
Partner
Bech-Bruun

Mikkel Friis Rossa
Partner
Bech-Bruun
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Bliv uddannet Data 
Protection Officer 
(DPO)
Arbejder du med compliance inden for databeskyttelse? Få det bedste indblik og 
konkrete værktøjer til arbejdet med GDPR.

”Rigtig godt med god grundlæggende teori først, kombineret 
med praksiseksempler og håndterbare værktøjer. Jeg føler mig 
meget bedre klædt på nu.”

I de kommende år vil der fortsat være stort fokus på virksomheders og organisa- 
tioners håndtering af personoplysninger. Det har i praksis vist sig, at arbejdet med 
løbende overholdelse af databeskyttelsesforordningen kræver en vedvarende, 
stor indsats og at kontinuerlig opdatering af viden er nødvendig.

Derfor har vi åbnet et nyt hold på DPO-uddannelsen i juni 2020 i København. 
Læs mere på www.bechbruun.com/DPOuddannelsen.
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Arbejdet som specialist består af stadigt 
flere komplekse opgaver og projekter, 
som kunder og samarbejdspartnere for- 
venter, at du kan styre i mål med sikker 
hånd, trods en travl arbejdsdag. Derfor 
skal du kunne planlægge og styre proces-
ser og indgå i komplekse dynamikker og 
relationer. 

Med undervisningen zoomer vi ind på 
din rolle i samarbejder og i projekter. Du 
hører om, hvordan du med stor fordel 
og værdi kan arbejde bevidst med den 
position, du indtager, og hvordan du 
skifter position fra specialist til facilitator, 
hvilket vil opkvalificere din rådgivning, så 
du kan varetage opgaven som specialist 
og facilitator endnu bedre.

Vi ser nærmere på følgende elementer i 
rollen som facilitator:

• Sådan får du øje på dine muligheder  
– og handler på dem.

• Kunsten at stille spørgsmål som nøglen 
til al god facilitering – hvad er verdens 
bedste spørgsmål?

• Facilitatoren som coach: Nøgleord og 
brobyggende spørgsmål på møder.

Du får konkrete værktøjer med hjem, som 
du kan tage i brug med det samme:

• En øget bevidsthed om din rolle og 
funktion - og hvordan du tilpasser den 
situationen.

• Værdiskabende spørgeteknik.
•  En fornemmelse for den coachende til-

gang, og hvordan den kan skabe effekt 
på møder og i relationer.

Forventet antal kursuslektioner: 3

Fra specialist til facilitator:  
Lederskab i komplekse processer
København, den 10. juni 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 11. juni 2020 kl. 9.00 – 12.00

Om underviseren

Jane Søgård Hansen
Jane er chefkonsulent i LEAD – enter  
next level, hvor hun arbejder med pro- 
jekt- og forandringsledelse, organisa-
tionsudvikling, proceskonsultation og 
coaching. Jane er certificeret coach og 
hovedunderviser på LEAD’s åbne kursus 
i "Proceskonsultation og forandringsle-
delse". Jane underviser bl.a. Banedan-
mark, Københavns Universitet, Kvadrat 
A/S, Faxe Kommune, Viborg Kommune 
og Movia.

Undervisningen er for alle, der fa-
ciliterer større eller mindre proces-
ser og projekter. Det kan fx være i 
forbindelse med strategiudvikling, 
implementering af nye systemer, 
complianceprogrammer mv.

Jane Søgård Hansen
Chefkonsulent
Lead
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Der er en stigende forventning om og 
efterspørgsel på, at virksomheder kan 
skabe innovative og videnbaserede løs- 
ninger. Det kræver, at du kan facilitere 
møder, der engagerer og skaber gode 
løsninger og resultater for klienter, kunder 
og samarbejdspartnere.

Når du formår at facilitere møder, som 
engagerer, skaber du større værdi og 
opkvalificerer dermed din opgavevare-
tagelse. Du får unikke samarbejdsfordele 
med kunder og samarbejdspartnere, der 
vil opleve at indgå i et trygt og tillidsfuldt 
rum med en oplevelse af ”styr på ting-
ene”, både i mødet og i relationen.

Mange møder kan optimeres med ganske 
få midler. Det handler om fokus og forstå- 
else for en proces. En mødefacilitator for-
står at indramme emner, klarlægge fokus 
og derigennem skabe et konstruktivt rum 
for samarbejde.

Mødefacilitering er en teknik til at skabe 
udvikling, mening og værdi i en samar-
bejdsrelation. Det indebærer fokus på 
trivsel, kommunikation og relationer 
– faktorer som en mødefacilitator har 
kompetencerne til både at bringe i spil  
og at bruge konstruktivt.

Skab engagement og værdi  
i dine møder
København, den 10. september 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 17. september 2020 kl. 9.00 – 12.00

Med undervisningen lærer du at:

• Designe møderækken og skabe moti-
vation og medejerskab.

• Strukturere mødet og samtalen: Bliv 
game master på dine møder og i de 
processer, du indgår i.

• Skabe det gode første møde: Afklar- 
ingsmødet som bro til det gode samar-
bejde – lær at designe med effekt.

• Skabe ejerskab hos interessenter på de 
projekter du leder og er ansvarlig for.

Forventet antal kursuslektioner: 3
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Undervisningen er for alle, der tilrettelægger møder 
og faciliterer større eller mindre processer og projek-
ter. Det kan fx være i forbindelse med strategiudvik-
ling, implementering af nye systemer, compliance-
programmer mv.

Om underviseren

menneskeligt nærvær, mod og energi, og 
hendes undervisning og facilitering bliver 
altid topevalueret. Jane underviser bl.a. 
Banedanmark, Københavns Universitet, 
Kvadrat A/S, Faxe Kommune, Viborg 
Kommune og Movia.

Jane Søgård Hansen
Chefkonsulent
Lead

Jane Søgård Hansen
Jane er chefkonsulent i LEAD – enter 
next level, hvor hun arbejder med 
projekt- og forandringsledelse, orga-
nisationsudvikling, proceskonsultation 
og coaching. Jane er certificeret coach 
og hovedunderviser på LEAD’s åbne 
kursus "Proceskonsultation og foran-
dringsledelse". 

Jane åbner, styrker og aktiverer pro-
fessionelle arbejdsfællesskaber ved at 
skabe og lede læringsrum med stort 
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Få indsigt i de nye regler og vanskelige 
problemstillinger ved syn og skøn. Du får 
redskaber til korrekt håndtering af syn og 
skøn, herunder ved byggesager og fast 
ejendom. Vi ser på optimal udformning 
af skønstemaer, samt konkurrence- og 
immaterialretlige sager. 

Med undervisningen får du også indblik 
i, hvordan du kan opnå en hurtigere 
gennemførelse af syn og skøn, hvilket 
ofte er en fordel både i relation til tid og 
økonomi.

Du bliver opdateret inden for både de 
nye regler og praksis om syn og skøn, om 
ekspertvidner og ensidigt indhentede er-
klæringer. Undervisningen giver dig ind-
blik i de væsentligste elementer af syn og 
skøn. Du får indsigt i, hvordan du effektivt 
og korrekt håndterer skønsforretninger, 
og du får viden til at undgå faldgruberne 
gennem hele processen.

Undervisningen giver dig derudover 
indsigt i de mest udfordrende elementer 

Sagkyndig bevisførelse: Bliv op- 
dateret på de nye skønsregler
København, den 23. september 2020 kl. 9.00 – 12.00
Aarhus, den 24. september 2020 kl. 9.00 – 12.00

Undervisningen er målrettet 
jurister og andre, der ønsker 
opdateret viden om væsentlige 
problemstillinger i forbindelse 
med sagsoplysning.

vedrørende syn og skøn samt følgende 
emner:

•  De nye regler om syn og skøn
•  De nye regler om ekspertvidner
•  Regresproblemstillinger og bevissik-

ring
• Ensidigt indhentede erklæringer
• Udformning af skønstema
• Mulighed for at få afvist syn og skøn  

– nyt syn og skøn
•  Isoleret bevisoptagelse.

Forventet antal kursuslektioner: 3
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Om underviserne

Lars Lindencrone Petersen
Lars er ansvarlig for Bech-Bruuns viden- 
arbejde og interne compliance. Med sin  
brede baggrund og sit arbejde med ind- 
samling, strukturering og formidling af 
juridisk information på alle vores forret-
ningsområder er han med til at sikre, at 
vores klienter altid får en helhedsorien- 
teret rådgivning baseret på al tilgængelig 
viden. Som tidligere landsdommer og en 
af de førende teoretikere på det insol-
vensretlige område har Lars etableret sig 

Lars Lindencrone  
Petersen
Videnpartner
Bech-Bruun

Håkun Djurhuus
Håkun er højt specialiseret inden for 
miljøret, offentlig ret, konflikthåndtering 
(retssager og voldgiftssager) og entre-
priseret. Han er en særdeles rutineret 
procedør, og han har procederet flere 
hundrede sager ved de danske domstole 
inklusive Højesteret, ved Voldgiftsnæv-
net for bygge- og anlægsvirksomhed og 
ved en række ad hoc- og institutionelle 
voldgiftsretter. Håkun virker selv som 
voldgiftsdommer. 

Håkun Djurhuus
Partner
Bech-Bruun

som ekspert på området. Sin baggrund 
fra domstolene bruger han blandt andet 
i sin rådgivning inden for konfliktløsning 
og i forbindelse med rekonstruktioner. 
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Tilmelding 
Tilmelding til vores kurser sker via  
www.bechbruun.com/academyclient, 
hvor du kan se en samlet oversigt over 
aktuel undervisning i Academy Client. 
På websitet finder du også vores mange 
andre undervisningstilbud.

Når du har tilmeldt dig, har du mulighed 
for at overføre kurset til din kalender. 

Kursusregistreringen giver os et samlet 
overblik over, hvilke kurser du er tilmeldt. 
På den måde kan vi hjælpe dig hurtigere 
og yde en bedre service, blandt andet  
i forhold til din lovpligtige efteruddan-
nelse.

Adresse
Undervisningen foregår hos Bech-Bruun, 
både i København og Aarhus:

Langelinie Allé 35, 2100 København Ø.
Værkmestergade 2, 8000 Aarhus C.

Målgruppe 
Undervisningen er eksklusivt for vores 
klienter.

Afbud 
Vi har ofte venteliste på vores kurser. Husk 
derfor at melde afbud, hvis du bliver for-
hindret i at deltage. Du kan afmelde dig 
enten ved at sende en mail til academy@
bechbruun.com eller via hjemmesiden. 
Bliver du forhindret på dagen, er du vel-
kommen til at sende en kollega.

Generelt 
Da der er stor interesse for vores kurser, 
tilmelder vi efter først til mølle-princippet. 

For at du som deltager får maksimalt 
udbytte, er der på nogle af kurserne et 
begrænset deltagerantal.

Praktiske oplysninger

mailto:academy%40bechbruun.com?subject=
mailto:academy%40bechbruun.com?subject=
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Sofie Erdmann
Uddannelseskonsulent
T +45 72 27 37 41

Det er gratis at deltage i undervisnin-
gen, som også inkluderer kursusmateri-
ale, kursusbevis og forplejning.

Særligt for advokater  
og advokatfuldmægtige 
Vi forventer, at undervisningen opfylder 
kravene til den lovpligtige efteruddan-
nelse og tæller de angivne antal lektio-
ner, men gør opmærksom på følgende: 

Den lovpligtige efteruddannelse for  
advokater og advokatfuldmægtige er 
reguleret i bekendtgørelse nr. 1474 af  
12. december 2007. Det betyder, at 
undervisningen for at være pointgiv- 

ende skal vedligeholde eller udvide din 
juridiske kompetence, eller også skal 
undervisningen højne dine personlige 
forudsætninger for opgavevaretagel-
sen. 

Advokatsamfundet forhåndsgodkender 
ikke undervisning.

Læs mere i Advokatsamfundets vejled-
ning om lovpligtig efteruddannelse for 
advokater og advokatfuldmægtige.

Spørgsmål
Hvis du har spørgsmål, er du velkom-
men til at kontakte Sofie Erdmann eller 
skrive til academy@bechbruun.com.

mailto:academy%40bechbruun.com?subject=
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Bech-Bruun er en af Danmarks førende full-service advokatvirksomheder. Med mere 
end 500 erfarne og specialiserede medarbejdere servicerer vi et stort udsnit af dansk 
erhvervsliv, den offentlige sektor og globale virksomheder med en bred vifte af ydelser 
på højeste niveau.

Vi rådgiver strategisk med blik for dine mål og din virksomhed. Hos Bech-Bruun får du 
adgang til en bred vifte af juridiske specialkompetencer. Men lige så vigtigt, så bliver 
du mødt med en stor forståelse for din forretning og dit marked. 

Ekstremt dygtig underviser. Man følte sig taget 
med. Serviceret. Beriget. Udfordret. Perfekt mix. 
Buketten af pointer og mængden af aha-oplev-
velser imponerende samt ikke mindst den ele-
gante servering, der bandt det hele sammen,  
var en sand fornøjelse.

"


