
 
AMU – Arbejdsmarkedsuddannelser 

Den grundlæggende lederuddannelse (5 moduler) 

INDHOLD 
 
Vi oplever alle, hvordan kravene bliver større i hverda-
gen. Vi skal alle præstere mere i dag, end vi gjorde i 
går. Dette faktum lægger et stort pres på alle medar-
bejdere i en virksomhed - også på lederne.  
 
Den grundlæggende lederuddannelse består af fem 
moduler af to eller tre dages varighed.  
 
De fem moduler er bygget op omkring seks forskellige 
AMU-mål, så de tilsammen giver en grundlæggende 
indsigt i, hvad ledelse er, hvem du er som leder, og 
hvordan du bedst leder dine medarbejdere i virksom-
heden, så du styrker motivationen. 
 
Vi tilbyder alle deltagere en DISC personprofil og en 
”Guleroden” motivationsanalyse samt bogen ”Ledelse i 
praksis” for en samlet pris på 2.400,00 kr. ekskl. 
moms. Analyserne præsenteres på modul 1 og bear-
bejdes på modul 2. 
 
 
 

Modul 1 Introduktion til ledelse  
Modul 2 Kommunikation som ledelsesværkstøj  
Modul 3 Konflikthåndtering og vanskelige samtaler  
Modul 4 Situationsbestemt ledelse  
Modul 5 Innovation og forandringsledelse  
 
Kursusforløbet afholdes følgende datoer: 
24.09.19 - 26.09.19 
08.10.19 - 09.10.19 
29.10.19 - 31.10.19 
12.11.19 - 13.11.19 
10.12.19 - 12.12.19 
 
MÅL 
Kursusforløbet består af følgende AMU- mål: 
 
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse 
47751 Kommunikation som ledelsesværktøj 
47752 Lederens konflikthåndtering / vanskelige samtaler 
47753 Ledelse og samarbejde  
47754 Mødeledelse 
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse 
 
Vi henviser til ug.dk for fuld målbeskrivelse. 



 
 
 

 

Målgruppe:   
Uddannelsen retter sig mod den del af AMU-målgruppen, 
der har lidt eller ingen erfaring inden for ledelse - kursister 
som arbejder som mellemledere eller påtænker dette i 
fremtiden. 
 
Særlige adgangskrav til kurset 
Ingen 

Undervisningssted 
Erhvervsskolerne Aars, Østre Boulevard 10, 9600 Aars 
 
Undervisningsform 
Dagundervisning (kl. 8.00- 15.25) 
 
Deltagerantal 
Min. 16 deltagere 
 
Varighed 
13 dage 
 
Deltagerbetaling 
Kr. 2.470,00 for hele forløbet pr. deltager (AMU-
målgruppen). Kontakt kursusadministrationen for pris, hvis 
du er uden for AMU-målgruppen eller ledig. 
 
Tilmelding  
Al tilmelding skal ske via erhvervskolerne.dk eller via  
efteruddannelse.dk 
 
Tilmelding - ledige 
Er du ledig, skal du kontakte kursusadministrationen 
 
 

 

VEU godtgørelse 
VEU-berettigede skal søge refusion via  
efteruddannelse.dk. Taksten er kr. 860,00 pr. kursus-
dag (2018) - læs nærmere på veug.dk. 
 
Befordringstilskud 
Daglig transport mellem bopæl og uddannelsessted:  
kr. 0,97 pr. kilometer (2018). 
 
Kost og logi 
Skolen tilbyder kost og logi efter gældende regler. 

Læs nærmere på erhvervsskolerne.dk 

 
 

Malene Terp 

Tinna Kristiansen 

Det handler om at agere frem for at reagere 

 
”Vi er ikke alle uddannede ledere, nogle af os er 
blevet det, fordi vi kunne påtage os det ansvar og 
havde de faglige kompetencer, der skulle til” 
 
”Efter at have deltaget i kurset har jeg forstået, 
hvor meget ledelse handler om mennesker.  
Jeg har lært mig selv bedre at kende og dermed og 
mine medarbejdere. 
Nu spørger jeg ”Hvorfor” en situation er opstået i 
stedet for bare at reagere på den. Kort sagt har jeg 
lært at agere frem for at reagere” 
 
Citat fra Carsten Nørhave - butiks- og lagerchef ved Hjal-
lerup Maskinforretning 


