
LEDERUDDANNELSE
AKADEMIUDDANNELSE

Tag Den Grundlæggende Lederuddannelse og 
styrk dine kompetencer inden for ledelse

Byg oven på - samtidig med at du arbejder

Skab resultater ved at omsætte forretningsindsigt til 
ledelse af dine medarbejdere.

Få gratis vejledning og sparring omkring din 
videregående efteruddannelse

Styrk dine kompetencer og bliv en endnu bedre leder



På Den Grundlæggende Lederuddannelse 
får du konkrete redskaber til at styrke 
dine ledelseskompetencer. Du lærer blandt 
andet at opbygge dine faglige og personlige 
ledelseskompetencer, og hvordan du styrk-
er dine medarbejders motivation.

En uddannelse for fremtiden  
Uddannelsen er til dig, der vil have en praksisnær 
lederuddannelse med en solid værktøjskasse, som du 
kan anvende i din dagligdag.
Lær hvordan du gennem bedre ledelseskommunika-
tion kan sætte retningen, skabe udvikling og sam- 
tidig involvere dine medarbejdere, så du får alle 
med. 

Uddannelsen fokuserer på dine ledelsesfaglige 
kompetencer. Det giver et godt grundlag, hvis du vil 
være leder i fremtiden, ligesom du vil få en række 
nye praksisnære værktøjer, som du kan overføre 
direkte til din hverdag.

På uddannelsen lærer du om:     
    Lederrollen og forskellige ledelsesstile
    Hvordan du skaber motiverede medarbejdere
    Kommunikation som ledelsesværktøj
    Konflikthåndtering og vanskelige samtaler
    Feedback, dialog og afholdelse af møder
    Forandringsledelse
    Og meget mere.

Et lederudviklingsforløb
Den Grundlæggende Lederuddannelse er et kom-
petencegivende uddannelsesforløb på 13 dage 
(jobrettet uddannelse) fordelt over et halvt år og 
baseret på AMU. Derudover kan man supplere med 4 
dage, modul 6 og 7, så forløbet i alt varer 17 dage. 
Uddannelsen er unik i sin sammensætning og vi be-
stræber os på at matche tidens krav og strømninger 
så du bliver klædt på til de udfordringer du møder i 
moderne ledelse. 
Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, 
som du kan arbejde videre med i dit job. På den 
måde bliver din læring erfaringsbaseret og helt 
personlig.

Du lærer desuden meget af de andre deltageres 
erfaring. Derfor vil der forekomme en del gruppear-
bejde. På grund af det intense samarbejde med de 
andre deltagere har du mulighed for at opbygge 
et stærkt fagligt netværk, som vil fortsætte efter 
uddannelsen.

Jeg har mange års erfaring som leder, men jeg har aldrig taget en lederuddannelse.

Jeg valgte derfor at melde mig til en lederuddannelse hos Smart Academy, for at udvikle 
mig som leder og lære teorien bag.

Uddannelsen har fuldt ud levet op til mine forventninger, og jeg føler, at jeg står endnu 
stærkere på jobmarkedet nu.

Jeg vil gerne anbefale uddannelsen til andre, der ønsker at udvikle deres ledelseskompetencer.

Rikke Hansen

”

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

AMU: Arbejdsmarkedsuddannelse AU: Akademiuddannelse

Modul 1-4 består af AMU-målene: 
Modul 1: Introduktion til ledelse (2 dage) 47753 
Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj (3 dage)  - 47751
Modul 3: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage) - 47752
Modul 4: Situationsbestemt ledelse (3 dage) - 47755
Modul 5: Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale (3 dage) - 47752
Modul 6+7: Ledele i praksis (4 dage) 

MODUL 1
2 DAGE

MODUL 2
3 DAGE

MODUL 3
2 DAGE

MODUL 4
3 DAGE

MODUL 5
3 DAGE

EK
SA

M
ENMODUL 

6+7
4 DAGE



Smart Academy, Spangsbjerg Kirkevej 103, 6700 Esbjerg, T +45 41 77 57 17

www.SmartAcademy.dk

Økonomi
Der er muligt at søge Statens Voksen  Uddannelses- 
støtte (SVU) som er et tilskud til tabt arbejdsfortjen- 
este imens du er på uddannelse - læs mere.

Du har også mulighed for at søge hos Omstillings-
fonden. Det er muligt at søge om et tilskud på kr. 
10.000 om året til uddannelse - læs mere

Yderligere kan du ansøge den overenskomst aftalte 
kompetencefond inden for eget beskæftigelses-
område om tilskud til at dække kursusudgifter på 
AMU og AU

Modul 1-4 består af AMU-målene: 
Modul 1: Introduktion til ledelse (2 dage) 47753 
Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj (3 dage)  - 47751
Modul 3: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage) - 47752
Modul 4: Situationsbestemt ledelse (3 dage) - 47755
Modul 5: Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale (3 dage) - 47752
Modul 6+7: Ledele i praksis (4 dage) 

Moduler og undervisningsdage

Startdato: 11.1. 2021. Slutdato: 24.5. 2021

Modul 1: Introduktion til ledelse (2 dage)

Modul 2: Kommunikation som ledelsesværktøj (3 dage)

Modul 3: Konflikthåndtering og vanskelige samtaler (2 dage)

Modul 4: Situationsbestemt ledelse (3 dage)

Modul 5: Lederens konflikthåndtering og den vanskelige samtale (3 dage)

Modul 6+7 LEDELSE I PRAKSIS 

Startdato: 02.februar 2021. 

På modulet får du metoder til udvikling af din egen lederstil gennem ledelsesmæssig selvforståelse, du 
styrker din kommunikation i hverdagen og lærer at håndtere den enkelte situation eller problemstilling.

Forskellige lederstile og lederroller
Motivation af dine medarbejdere
Situationsbestemt ledelse
Personlig planlægning og delegering
Kommunikation
Konflikthåndtering 

Modulet afsluttes med en eksamen d. 2. marts 2021

Karina Rolighed Rud
Studievejleder
Tlf: 75 36 13 11
krr@vejenbc.dk

Kris Fairbrother Svane
Chefkonsulent hos Smart Academy
kfs@smartacademy.dk
41 77 57 86

Praktisk information

Varighed: 17 dage
Tilmeldingsfrist: 20-01-2021

Deltagergebyr modul 1+5: kr. 2.444,-
Deltagergebyr modul 6+7: kr. 9.800,-

Afholdelsesform: Daghold (8.00-15.00)

For yderligere vejledning om dine muligheder:




