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De bedste ledere er dem, som løbende udfordrer sig selv og investerer i at 
lære nyt - og det kan du på denne videregående lederuddannelse.

 



På Den Videregående Lederuddannelse går vi i dybden med 
lederens evne til at skabe værdi for både virksomhed og 
medarbejdere på samme tid. 

Du får indsigt i, hvordan du bedst skaber trivsel og arbejdsglæde 
på arbejdspladsen, og får færdigheder i din rolle som leder til 
personalehåndtering og udvikling af virksomheden og dens 
ansatte. 

Den videregående
lederuddannelse



Dit udbytte

De bedste ledere er dem, som løbende 
udfordrer sig selv og investerer i at lære 
nyt - og det kan du på denne videregående 
lederuddannelse. 

Uddannelsen løber over 14 intensive dage og er 
målrettet ledere, der allerede har gennemført 
den grundlæggende lederuddannelse, og 
som ønsker at tage det næste vigtige skridt på 
deres vej til at blive bedre ledere. 

På uddannelsen beskæftiger vi os blandt 
andet med emner som teamledelse, 
anerkendende ledelse,  bæredygtighed, 
coaching og lederens redskaber til 
kompetenceudvikling og forebyggelse af 
stress. 

Som sidegevinst til den nye indsigt får du 
mulighed for at sparre med ledere fra andre 
brancher og organisationer og opbygge et 
stærkt netværk. 

Undervisningsform

Vi tager udgangspunkt i din dagligdag, så 
det praksisnære kommer i centrum. Du får 
mulighed for at opbygge et stærkt netværk 
og sparre med ledere fra andre brancher og 
organisationer. Uddannelsen starter med en 
360 graders evaluering af din ledelsespraksis. 

Undervisningen veksler mellem oplæg, 
drøftelser i grupper eller plenum og praktiske 
øvelser.

Den grundlæggende lederuddannelse 
består af fem moduler, der sætter fokus på 
forskellige dele af ledelsesopgaven.  Mellem 
hvert modul skal du løse en praktisk opgave, 
som tager udgangspunkt i din arbejdsplads. 
På den måde lærer du at omsætte teorien 
fra undervisningen til praktisk ledelse i din 
hverdag.

Målgruppe
 
Ledere, der allerede 
har gennemført den 
grundlæggende 
lederuddannelse, og som 
ønsker at tage det næste 
vigtige skridt til at blive en 
bedre leder. 



Moduloversigt
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Ledelse af teams 
Fagnr: 43573  |  Varighed: 3 dage

At få et team til at yde det optimale kræver indsigt, energi og viljen til at 
ville. Det stiller store krav til dig som leder. Du skal kunne motivere og skabe 
et team, der selv tager ansvar. Du skal kende tegn på det dysfunktionelle 
team og vide, hvordan det håndteres. På dette modul lærer du at skabe de 
optimale rammer for dit team, så du kan opnå de bedste resultater.

Anerkendende ledelse
Fagnr: 42833  |  Varighed: 2 dage

Du får indsigt i, hvilken rolle kommunikation og dialog spiller i anerkendende 
ledelse, og hvordan du kan anvende den anerkendende tilgang som et 
operationelt dialogredskab til udvikling af medarbejdernes faglige og 
personlige kompetencer og til sikring af en fremadrettet, konsensusorienteret 
og løsningsorienteret tilgang til problemer og konflikter. 

Lederens værktøjer til at forebygge stress  
Fagnr: 49442  |  Varighed: 1 dag 

Efter kurset kan du anvende metoder til håndtering af 
arbejdsmiljøorienterede problemer, herunder psykisk arbejdsmiljø, 
arbejdsbelastninger og symptomer på stress og nedslidning samt 
igangsætte handlinger der imødegår disse. Uddannelsen afrundes med et 
tilbageblik på hele forløbet og binder viden fra de fem moduler sammen.

Lederens redskaber til kompetenceudvikling 
Fagnr: 49444  |  Varighed: 2 dage

At fastholde de gode medarbejdere og sikre, at de hele tiden udvikler sig, er 
essentielt for organisationen. Du lærer om kompetenceudviklingsmetoder, 
så du kan bidrage til sikring af sammenhæng mellem virksomhedens 
strategiske mål og medarbejdernes individuelle udviklingsbehov. Du 
arbejder med MUS-samtalen som værktøj. 

Coaching som ledelsesværktøj 
Fagnr: 44633  | Varighed: 3 dage

På dette modul lærer du på et grundlæggende niveau at planlægge og 
igangsætte coachingaktiviteter på det operationelle niveau som én af 
metoderne i personaleudvikling inden for dit eget arbejdsområde. 

LEDELSE AF BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING 
Fagnr: 49444  |  Varighed: 3 dage 

Dette modul sætter dig i stand til at anvende viden om grøn omstilling 
- herunder de 17 verdensmål – konkret i forhold forretningsudvikling. 
Du får viden om almindeligt kendte ledelsesteorier med henblik på 
optimering af såvel menneskelige som økonomiske ressourcer, og du 
lærer på det operationelle ledelsesniveau at identificere og planlægge 
optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens bæredygtige 
udvikling. Du bliver i stand til at motivere og inddrage medarbejderne i 
virksomhedens indsatser for bæredygtig forretningsudvikling, herunder 
skabe bevidsthed om hvordan virksomhedens indsatser bidrager til 
bæredygtig samfundsudvikling og relevante verdensmål.



Moduloversigt

Praktisk info

Kost og logi  
Du har mulighed for kost og logi jfr.  
AMU-lovgivningen, hvis du er i VEU-målgruppen 
og har mere end 60 km  
mellem hjem og uddannelsessted. 

Muligheder for 
godtgørelse
VEU-godtgørelse 
Der ydes tilskud til løntabsgodtgørelse  
(VEU-godtgørelse), transport og kost/logi efter 
gældende regler. 

• AMU-målgruppen*: 12.502,00 kr. for 14 dage
• Uden for AMU-målgruppen: Ingen tilskud

Støtte fra kompetencefond
Kurset kan vælges som selvvalgt uddannelse.

Indbetaler din virksomhed til kompetence- og 
uddannelsesfond, kan der være mulighed for 
supplerende økonomisk refusion. IKUF giver fx 
mulighed for refusion af deltagerbetaling og 
supplerende lønrefusion op til 85% af normal 
løn ved selvvalgt uddannelse.

Pris 
AMU-målgruppen* 
2.560,00 kr. pr. person
Uden for AMU-målgruppen* 
8.298,10 kr. pr. person. 

 
*AMU-målgruppen: Deltagere, hvor  
højeste uddannelse er på 
erhvervsuddannelsesniveau,  
eller deltagere, der har en videregående  
uddannelse, som ikke har været brugt de  
seneste fem år.

Dato og tilmeld  
Find datoer og tilmelding på 
kursus.learnmark.dk/ledelse



Tilkøb 

Udviklingssamtale  
Har du brug for individuel sparring, tilbyder 
vi coachingsamtaler med en certificeret 
coach.  
 
Pris 
1.200,00 kr. + moms  
for 60 minutter.

Udvidet DISC-profil  
En udvidet DISC-profil beskriver en persons 
adfærd i en bestemt situation. Du får sat ord 
på din egen adfærd og dine handlemønstre, 
samtidigt med at du får viden til at læse dine 
medarbejderes adfærd. Dermed vil du lettere 
kunne tilpasse din kommunikation med dem.

Pris 
DISC-profilen koster 2.400,00 kr. + moms.  

I prisen er inkluderet en individuel 
tilbagemelding på 45 minutter.



Lene Glyngø Jensen 
Underviser og chefkonsulent
T: 4212 7422
E: lgje@learnmark.dk 

Henrik Schalech 
Underviser og chefkonsulent
T: 4212 7419
E: hsch@learnmark.dk

Mere info  

Maria Birk Barnung 
Chefkonsulent
T: 4212 7211 
E: barn@learnmark.dk

Har du spørgsmål om fx 
kursusforløbets indhold, planlægning 
og screening, er du velkommen til at 
kontakte:



Learnmark 
Efteruddannelse  

Strandpromenaden 4C
8700 Horsens
T: 8816 3600
E: info@learnmark.dk
kursus.learnmark.dk


