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FÅ REDSKABERNE TIL AT BLIVE EN BEDRE LEDER 
AT LØFTE BLIKKET – OG GÅ FRA DEN 
GRUNDLÆGGENDE

Med denne overbygning fra amu til akademifaget, Ledelse i praksis 

kan du løfte din lederuddannelse til videregående niveau. 

Du får mulighed for at kigge med endnu mere fokuserede og 

udviklingsorienterede øjne på din egen ledelsespraksis – og hvor du 

måske med fordel kan finjustere den. 

Den grundlæggende lederuddannelse giver dig merit, så du kan 

gennemføre faget med kun 4 undervisningsdage, samt eksamen. 

FORMÅLET
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Kommende ledere eller nuværende ledere. 

MÅLGRUPPE
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Afkortet Ledelse i praksis forløb. 

Afkortet fra 8 til 4 undervisningsgange 

Personer med gennemført GLU – kan blive direkte optaget på LIP turbo 

forløbet. 

UDBYTTE

• har fuldstændig overblik over at lave handlingsplaner for din 

egen ledelsesmæssige udvikling og læring

• får en endnu dybere indsigt i egne ledelsesmæssige styrker og svagheder

• får endnu større fokus på egen adfærd og kommunikation

• bliver modnet som menneske og leder

Dit udbytte Når du tager et kig i spejlet på din egen 

ledelsesstil, får du samtidig indsigt i arbejdet med såvel 

operationelle som taktiske aspekter af ledelse. Målet er, 

at du:
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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 (2 dage)

Modul 6+7: Ledelse i praksis

”PAKKEN”
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Grundlæggende Leder Uddannelse: 

47753 Ledelse og samarbejde – 2 dage

47751 Kommunikation som ledelsesværktøj- 3 dage

47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler – 2 dage 

47754 Mødeledelse 

47750 Medarbejderinvolvering i ledelse – 3 dage

47755 anvendelse af situationsbestemt ledelse – 2 dage

AMU
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Ledelse i praksis (obligatorisk fag, 10 ECTS) Uddannelse: Ledelse. 

Forløbet afkortes fra 8 til 4 dage. Indhold: 

• Lederens personlighed og værktøjskasse

• Motivations- og relationsskabelse

• Effektiv ledelseskommunikation

• Læring og medarbejderudvikling

• Præsentationsteknik

AU
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a. Samarbejde ml erhvervsskole og akademiudbyder

b. koordinering af underviser/undervisningsmateriale

c. koordinering af markedsføringen, salgsarbejdet, økonomien

UDFORDRINGER


