Sandmoseskolen 2017 – 18

Den Grundlæggende Lederuddannelse
Opstartsdato: 5/12 2017
Varighed: 13 dage
God ledelse betyder udvikling, øget medarbejdertilfredshed og fastholdelse af
dygtige medarbejdere. Samtidig har det
ofte en positiv indflydelse på virksomhedens bundlinje og er derfor en god investering.
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen tilbyder Den Grundlæggende Lederuddannelse målrettet til ”det grønne område”
i samarbejde med Aalborg Handelsskole
og Ledernes Hovedorganisation.
Den Grundlæggende Lederuddannelse
retter sig mod såvel erfarne som nye ledere. Uddannelsen er målrettet dig, der
ikke har en lang teoretisk uddannelsesbaggrund og har brug for en praktisk uddannelse og en solid værktøjskasse, som
du kan anvende i den daglige ledelse.
Uddannelsen har til formål at opbygge
dine faglige og personlige ledelseskompetencer. Den er i høj grad baseret på en
erfaringsmæssig læring, hvilket sikrer en
effektiv overførelse fra teori til praksis.

Få hold om arbejdsdagens
udfordringer
• Stort arbejdspres
• Frustrationer
• Medarbejderkonflikter
• Hvordan motiveres medarbejdere
• Kommunikation
• Hvordan får jeg uddelegeret opgaverne.

Formål med forløbet
• Bliv mere bevidst om ledelse
• Hvad er god ledelse og hvordan bliver
jeg en god leder
• Hvad er ”rigtig” lederstil og ledelsesmetoder i forskellige situationer?
• Hvordan klarer jeg kommunikation og
konflikthåndtering
• Planlægning af egen tid
• Lær grundlæggende ledelsesværktøjer.

Uddannelsens opbygning
Uddannelsen forløber over 13 dage fordelt over ca. 4 mdr.
Der veksles mellem korte uddannelsesforløb af to- tre dages varighed, der tager
udgangspunkt i dit job og dermed bygger
bro mellem teori og praktisk arbejde.

Modul 1: Introduktion til ledelse
5 – 7/12 2017, 3 dage, AMU-mål: 47753
Modul 2: Kommunikation som
ledelsesværktøj
16 – 18/1 2018, 3 dage, AMU-mål: 47751
+ 47754
Modul 3: Konflikthåndtering og
vanskelige samtaler
6 – 7/2 2018, 2 dage, AMU-mål: 47752
Modul 4: Situationsbestemt ledelse
27 – 28/2 2018, 2 dage, AMU-mål: 47755
Modul 5: Innovation- og forandringsledelse
13 – 15/3 2018, 3 dage, AMU-mål: 47750
Tilmelding
www.efteruddannelse.dk
Søg på kviknr.: 851420510560
Adresse og yderligere information
AMU Nordjylland, Sandmoseskolen
Sandmosevej 486, 9460 Brovst
Tlf. 9633 2626.
Økonomi
Der er lovbestemt deltagerbetaling.
Der kan søges uddannelsesgodtgørelse efter
gældende regler.

Aalborg Handelsskole
Sandmoseskolen l Sandmosevej 486 | 9460 Brovst | tlf. 9633 2626
sandmosen@amunordjylland.dk l www.amunordjylland.dk
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Indkvartering
Hvis du har mere end 60 km hver vej, kan du
blive indkvarteret med gratis kost og logi.
Sandmoseskolen er smukt beliggende mellem
Blokhus og Tranum i et stort naturområde –
kun 4 km fra Vesterhavet.

