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LEDERNES
LEDERUDDANNELSE
Et lederudviklingsforløb for dig, der ønsker at styrke dit lederskab med
konkrete redskaber til at skabe retning, følgeskab og resultater.
Med udgangspunkt i din hverdag som leder lærer du dine egne styrker og
udfordringer at kende. Du får indblik i, hvordan du motiverer og skaber
tydelige rammer, så du når dine mål sammen med dine medarbejdere.
Du bliver bedre til at træffe beslutninger og håndtere de vanskelige ledelsessituationer, der typisk opstår. Og du får øget dine strategiske ledelseskompetencer til gavn for din organisation.
Ledernes Lederuddannelse henvender sig til dig, der har nogle års erfaring
som leder af medarbejdere og nu ønsker at udvide dit ledelsesmæssige
handlerum og styrke dine ledelsesmæssige kompetencer både på det personlige og det strategiske plan.

LEDERNES

KompetenceCenter

PERSONLIG SAMTALE

KOMPETENCEPROFIL

Uddannelsesplan
MODUL 1

MODUL 2

(MED OVERNATNING)

(UDEN OVERNATNING)

Styrker og udfordringer

Ledelsesmetoder

WEBINAR

MODUL 3
(UDEN OVERNATNING)

Strategiske

WEBINAR

ledelseskompetencer
Relationer og autoritet

OPGAVELØSNING

Motivation og følgeskab

Personlig

Gruppepsykologi og

gennemslagskraft

teams

OPGAVELØSNING

Ledelse af forandring
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Personlige mål

Uddannelsen er bygget op omkring tre moduler

Modul 2 (2 dage):

af hver to dages varighed. I alt 6 dages under-

Vi fokuserer på forskellige ledelsesmetoder, og

visning. Derudover får du en personprofil med

du får redskaber til, hvordan du bedst motiver-

en tilbagemeldingssamtale, to webinarer og to

er dine medarbejdere, så de skaber resultater

telefoniske sparringssamtaler med underviseren.

sammen med dig. Du får indsigt i gruppe-

Der vil desuden være opgaver mellem modul-

psykologi og nogle af de mekanismer, der er

erne, som løses individuelt eller gruppevis

på spil i medarbejdergrupper og teams. Og du

sammen med de øvrige deltagere.

lærer at udvikle dine medarbejderes potentiale
og skabe følgeskab om dine visioner.

Første modul afholdes ved Vejle Fjord med
overnatning, og de øvrige to moduler afholdes i

Modul 3 (2 dage):

København uden overnatning.

Med udgangspunkt i aktuelle cases lærer du at
skabe udvikling og lede forandringer. Vi fokus-

Modul 1 (2 dage med overnatning):

erer på dine strategiske lederkompetencer, og

Med udgangspunkt i KompetenceProfilen får du

du lærer at håndtere krydsfeltet af interesser i

indblik i dine styrker og udfordringer som leder.

en organisation og navigere i krav og behov fra

Du lærer, hvordan du anvender dine styrker

både ledelsen, medarbejderne og omgiv-

optimalt i forskellige arbejdssituationer, og du

elserne. Du arbejder med dine personlige

får sat fokus på, hvordan du kommunikerer

ledelsesmæssige udfordringer og mål, og du

tydeligt, håndterer svære situationer og skaber

får feedback og sparring.

positive relationer til andre. Du får styrket din
personlige gennemslagskraft som leder og
lærer, hvordan du bedst anvender din autoritet.
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FAQ
Jeg har været leder for medarbejdere i et par

Giver uddannelsen ECTS points?

år. Er uddannelsen relevant for mig?

Nej, uddannelsen er ikke en del af et offentlig

Ja, Ledernes Lederuddannelse henvender sig

godkendt uddannelsesforløb. Derfor skal du

til alle ledere af medarbejdere med mindst et

heller ikke aflevere opgaver, og du skal ikke til

par års erfaring. Måske har deltagerne tidligere

eksamen. Vi arbejder i stedet med øvelser, som

deltaget i kurser for nye ledere, men har ikke

du udfører mellem modulerne i din dagligdag

nogen egentlig lederuddannelse bag sig og

som leder.

søger nu bred inspiration og kompetenceudvikling i lederrollen.

Hvad koster Ledernes Lederuddannelse?
Lederuddannelsen koster 33.900 kr. ex. moms.

Hvad adskiller Ledernes Lederuddannelse fra

Hvis du er medlem af Lederne får du 10% rabat.

andre lederuddannelser eller -kurser?

Prisen dækker bl.a. undervisning, Garuda Kom-

Ledernes Lederuddannelse er sammensat, så

petenceProfilen, profil tilbagemeldingssamtale

du som leder både får individuel sparring, ind-

samt forplejning og overnatning i forbindelse

blik i din personlige kompetenceprofil, online

med første modul.

møder/webinarer samt tre modulers undervisning, hvoraf det første modul afholdes på

Vi er flere ledere, som ønsker at deltage fra

Comwell Kellers Park med overnatning. Så du

min virksomhed. Er det en god idé?

får både 1:1 personlig lederudvikling og kom-

Ja, det giver jer endnu bedre mulighed for

petenceudvikling i en tæt lille gruppe af andre

forankring af det lærte, hvis I har mulighed for

ligesindede ledere. Alt sammen i en komprim-

at deltage med en eller flere kolleger fra samme

eret form der tager hensyn til, at du som leder

virksomhed. I kan både under og efter lederud-

sikkert i forvejen har en travl kalender.

dannelsen bruge hinanden som sparringspartnere og hjælpe hinanden med at sætte jeres nye
kompetencer i spil.
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Vi udvikler ledere
Som en del af Lederne har vi en unik og aktuel viden om ledere
og ledelse. Den viden omsætter vi løbende til vores lederkurser
og -uddannelser.

Hos Ledernes KompetenceCenter styrker
vi din udvikling som leder. Vi udfordrer dig,
giver dig ny viden og skærper din evne til at
træffe de rigtige beslutninger.
Vores store erfaring og stærke kompetencer
er din garanti for, at det handler om substans,
når du vælger os. Vi har fingeren på pulsen,
når det handler om ledelse, og vi udvælger
altid den mest relevante viden til vores kurser,
forløb og tilbud om sparring, så vi matcher
dine behov for løbende lederudvikling.
Hos Ledernes KompetenceCenter får du en
sparringspartner gennem hele din karriere
– både i dit første lederjob, når der opstår
ændringer i din karriere, eller du har brug
for nye kompetencer. Vi hjælper dig, når du

som erfaren leder har brug for inspiration og
ny viden. Vi har forståelse for din situation
og hjælper dig med at finde det forløb eller
den uddannelse, der passer til dig eller din
virksomhed.
Vi ved, at der stilles høje krav til dig om livslang læring. Du skal altid være klar til at flytte
dig, og det skal vi også. Derfor bygger vores
tilgang på dialog og din aktive deltagelse.
Sådan gør vi hinanden bedre, og vi ved, det
giver større udbytte for dig. I sidste ende
handler det nemlig om dit udbytte, og vores
løfte til dig er derfor, at vi er med dig hele
vejen for at styrke dig og din udvikling som
leder.

