Den grundlæggende lederuddannelse
Dansk Maskinhandlerforening

Gruppebillede af det seneste hold ledere på
"Den grundlæggende lederuddannelse"

Hvorfor er det en god idé at uddanne sig som leder?
Vi oplever alle, hvordan kravene bliver større i hverdagen. Alle skal vi præstere mere i dag,
end vi gjorde i går. Dette faktum lægger et stort pres på alle medarbejdere i en virksomhed
og også på lederne.
Derfor stilles der også større krav til ledelse i dag end tidligere. Rigtig mange ledere inden for
maskinhandlerbranchen er blevet ledere, fordi de var dygtige mekanikere,
reservedelsekspedienter, sælgere eller bare fordi, der ikke lige var andre til at tage pladsen
som leder, da den blev ledig. Alle disse selvudlærte ledere, der har gjort det godt gennem
årene, har behov for at få nogle brugbare redskaber i deres dagligdag, når det kommer til
ledelse af medarbejdere, der i en presset hverdag skal yde deres allerbedste og samtidig
opleve arbejdsglæde og være motiverede.

”Medarbejdernes motivation er noget, der kommer indefra. Derfor er det
lederens fornemmeste opgave at sikre, at denne motivation ikke
ødelægges”
Citat Mogens Sparre - forsker på Aalborg Universitet

Hvad indeholder uddannelsen?
Den grundlæggende lederuddannelse består af 5 moduler af to eller tre dages varighed. De
fem moduler er bygget op omkring 6 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 virksomheden, så du ikke ødelægger deres motivation.
Vi har valgt i samarbejde med Dansk Maskinhandlerforening at udbyde uddannelsen på den
måde, at man kan tilmelde sig det første modul for lige at prøve af, om det er noget man
godt kunne tænke sig mere af. Derefter tilmelder man sig de øvrige 4 moduler på en gang,
således at tilmelding og efterfølgende ansøgning om veu-godtgørelse bliver så enkel som
mulig.
Som skole vil vi gerne opfordre til, at deltagerne arrangerer nogle sociale aktiviteter i løbet af
de 5 moduler. Derudover er det tanken, at DM byder ind med personalejura efter normal
undervisningstid, nogle gange i løbet af de 5 moduler.
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Uddannelsens 5 moduler er som følger:
Modul
Modul
Modul
Modul
Modul

1
2
3
4
5

Introduktion til ledelse – 3 dage
Kommunikation som ledelsesværkstøj – 2 dage
Konflikthåndtering og vanskelige samtaler – 3 dage
Situationsbestemt ledelse - 2 dage
Innovation og forandringsledelse - 3 dage

De fem moduler er bygget op omkring følgende AMU mål:
47750
47751
47752
47753
47754
47755

Medarbejderinvolvering i ledelse
Kommunikation som ledelsesværktøj
Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Ledelse og samarbejde
Mødeledelse
Anvendelse af situationsbestemt ledelse

Indhold i og mål for de enkelte AMU mål findes på ”Uddannelsesguiden” www.ug.dk

Der udstedes et samlet kursusbevis for ”Den grundlæggende lederuddannelse” og desuden et
diplom for gennemførsel i Dansk Maskinhandlerforenings regi.
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 bearbejdes på modul 2.

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 Hjallerup
Maskinforretning
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Kursuskalender 2016/17
Modul
1
2
3
4
5

Titel
Introduktion til ledelse
Kommunikation som ledelsesværktøj
Konflikthåndtering ag vanskelige samtaler
Situationsbestemt ledelse
Innovation og forandringsledelse

Dato
24/10 – 26/10
7/11 – 8/11
5/12 – 7/12
9/1 – 10/1
30/1 – 1/2

Sted
Aars
Aars
Aars
Aars
Aars

Økonomi: Deltagerprisen for medarbejdere i AMU-målgruppen er 2.392,00 kroner for alle moduler (2016 priser).
Deltagerprisen for medarbejdere uden for AMU-målgruppen er 7.079,85 kroner.
Tilmelding: Alle deltagere skal tilmeldes elektronisk via www.efteruddannelse.dk
Undervisningstid: En kursusdag på et AMU kursus svarer til 7,4 time pr. dag. Mødetid fremgår af
indkaldelsen.
VEU-godtgørelse: Udbetales af fagets organisation eller skolen (SU styrelsen), hvis kursisten er berettiget
hertil og udgør 668,- kr pr. dag. Det er virksomheden/kursisten, der skal søge om veu-godtgørelse senest 4
uger efter endt kursus.
Befordringsgodtgørelse: Befordringstilskuddet er kr. 1,03 pr. km. og ansøges om og udbetales på lige fod
med veu-godtgørelsen.
Tilskud til kost og logi: Erhvervsskolerne Aars tilbyder kost og logi, såfremt der er ledige værelser på
Erhvervskollegiet. Kursisten skal have mere end 60 km fra bopæl til skolen, ellers er der egenbetalingen for kost
og logi på kr. 500 pr døgn. Tilbud om indlogering mod egenbetaling gælder kun i det omfang, at skolen har
ledige værelser.
Der henvises til skolens generelle vilkår for deltagelse i AMU kurser, for en mere udførlig beskrivelse.

Skolens kursusadministration er altid parat med hjælp og vejledning samt svar på eventuelle spørgsmål.
Kursusadministrationen kan kontaktes på 96981071 eller mbt@erhvervsskolerne.dk

”Når jeg taler med chefer – så får jeg
fornemmelsen af, at de er vigtige”
Når jeg taler med ledere – så får jeg
fornemmelsen af, at jeg er vigtig”





Ukendt ophavsmand - lånt fra tidligere kursus
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