
FIRST ACADEMY

Invitasjon til First Academy
Hvorfor trenger dyktige ledere å forstå media? Hva skjer egentlig bak lukkede dører på stats
ministerens kontor, i Regjeringen og på Stortinget? Hvordan tenker investorer og analytikere? 
Hvordan kan du bli sett, hørt og forstått av dem som påvirker rammebetingelsene til bedriften 
og bransjen du jobber i? Og hva gjør du når stormen treffer deg eller selskapet du jobber i? 
Velkommen til First Academy – et program for fremtidens toppledere! 

First Academy 2018 avholdes 23. januar og 13. februar 2018  
Begrenset antall plasser 
First Academy arrangeres av First House, et av Norges 
ledende rådgivningsselskaper innen politikk, ledelse og 
kommunikasjon. Ledere og talenter i norske virksom
heter får eksklusiv tilgang til noen av Norges mest erfarne 
toppledere. Deltakerne får større innsikt og økt trygghet, i 
tillegg til å utvide eget nettverk.

 ● Inn i redaksjonen  Her får du innsyn i hvordan 
journalister tenker, hva redaktørene er opptatte av og 
hvordan du kan få fram budskapet ditt i møtet med 
media. Du får også møte ledere som har stått i medie
stormen. Og du kan spørre dem om det meste.  

 ● I maktens korridorer – Vi tar deg med inn i de 
politiske partiene, inn på Stortinget og inn i regjerin
gen. Ja, vi tar deg med helt inn på statsministerens 
kontor. Eksperter på politikk og byråkrati forklarer 
beslutningsprosesser og forteller om de viktigste 
beslutningstakerne. Du får kunnskap om hvordan du 
kan påvirke rammebetingelsene for din bedrift.  

 ● Der penga rår – Innsikt i kapitalmarkedet er viktig 
for de fleste virksomheter. I tillegg til en oppdatering 
på makroøkonomiske forhold med betydning for 
norsk økonomi, deler vi   kunnskap om investorkom
munikasjon, finansieringsalternativer og de viktigste 
reglene for selskaper som er notert ved Oslo Børs. 

 ● Ledelse for framtiden – På First Academy deler 
dyktige toppledere sine erfaringer og gir råd til neste 
generasjon. Hvordan tenke langsiktig når daglige 
gjøremål stjeler oppmerksom heten? Hvordan sette 
sammen gode team og rekruttere de beste? Hvordan 
håndtere en håpløs sjef? 
 

På neste side kan du melde deg på og lese 
mer om hvem du møter i programmet   



 Klikk her for påmelding!
Egenandel:  kr 5.500  som inkluderer to kursdager med lunsj, og middag 13. februar.
Klokkeslett og tider:  23. januar kl 08.30 – 17.00   |   13. februar kl 08.30 – 17.00  (middag fra kl. 17.00).

Du møter: 
Møt en tidligere Hydro-sjef og statsråd 
Ledelse i skjæringspunktet mellom politikk og forretning
Vi snakker med Eivind Reiten om ledelse, omstilling, balansekunst 
og hvordan beholde roen når politikerengasjement og mediedekning 
forstyrrer forretningsmessige prioriteringer. 

Norges mektigste mediesjef  
Med nasjonen Norge som eier  
Thor Gjermund Eriksen forteller oss hvordan det er å ha hele 
Norge som sjef, deler verdifull innsikt om medietrender og 
digitalisering og forteller om de tøffeste valgene han har tatt 
som toppleder og redaktør.

Usynlig, men viktig  
Møt Norges mektigste byråkrat gjennom tidene 
Nina Frisak, tidligere regjeringsråd, forteller om hva som egentlig 
skjer på statsministerens kontor og gir et sjeldent innblikk i hvordan 
regjeringen og departementene jobber.   

Læring som konkurransefortrinn
Lær å lære av en ekspert 
Olav Schewe, utdannet økonom ved Oxford University og 
forfatter av boka Superstudent, deler ny innsikt fra kognitiv 
psykologi og viser hvordan du kan lære mer effektivt og 
prestere bedre. 

Politiker og forretningskvinne 
Ledelse som setter spor 
Hege Marie Norheim, tidligere statssekretær og direktør i Hydro og 
Statoil, evaluerer ledere og lederteam, og rekrutterer toppledere og 
styre medlemmer til posisjoner i hele Norden. Hun gir nyttige råd og tips 
om hvordan utøve leder rollen der du er, og smarte valg på veien videre. 

Samfunnsøkonomi som premissgiver   
Swedbanks sjeføkonom deler det han ser i kikkerten 
Øystein Børsum, sjeføkonom i Swedbank, deler aktuelle 
perspektiver på makroøkonomi og trender som påvirker  
norsk økonomi – nyttig kunnskap å ha med seg i 
strategidiskusjoner på kontoret. 

Fra First House vil du møte: 
Cecilie-Ditlev Simonsen – tidligere konserndirektør i Gjensidige og Hydro, og en av Norges mest erfarne kommunikasjonsledere. 
Tor Mikkel Wara – tidligere stortingsrepresentant og ekspert på politisk analyse.
Hans-Christian Vadseth – tidligere nyhetsredaktør i VG og sjefredaktør i E24.
Håkon Borud – tidligere nyhetsredaktør i Aftenposten.
Kari Holm Hejna – tidligere finansdirektør, og ekspert på finansiell kommunikasjon med erfaring som rådgiver i mange titalls transaksjoner og børsintroduksjoner.
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