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Orientering fra DM-Uddannelse
Emner:
Den grundlæggende lederuddannelse
Kursus for oplæringsansvarlige
Kurser på Erhvervsskolerne Aars
GVS-mester- og boliginstallatøruddannelsen
Situationsbestemt ledelse

Kolding, den 13. august 2019

Den grundlæggende lederuddannelse
Har du lyst til at udforske dine lederevner, dig selv og få nogle brugbare værktøjer, som du
kan tage med hjem og anvende med det samme, så er Den grundlæggende
lederuddannelse helt sikkert noget for dig.
»Der er ingen facit på ledelse, men et hav af muligheder for at danne sig sin egen lederstil
og forstå, hvorfor vi handler som vi gør, når vi trives eller mistrives. Jeg mener, om man har
1, 10 eller 100 medarbejdere, er mand eller kvinde, så kan man få rigtigt meget ud af kurset,
også selvom man ikke er den store teoretiker eller har stor erfaring med ledelse i forvejen.
Vi skal huske, at alle skal behandles forskelligt for at blive behandlet ens. Den
grundlæggende lederuddannelse har for mig været en personlig udviklende rejse, og jeg er
kommet ud på den anden side klogere og med et netværk, der er spredt ud over hele landet,
både i egen og andre brancher«, siger Anita Clausen, Johs. Mertz efter sin deltagelse på
Den grundlæggende lederuddannelse.
Uddannelsen kører over 5 moduler i efteråret og vinteren med start 8. oktober 2019.
Tilmeld dig allerede nu på www.efteruddannelse.dk – kviknummer: 861403DGL-119
Se faktaark

Kursus for oplæringsansvarlige
Erhvervsskolerne Aars udbyder et endags kursus, der handler om planlægning og
vejledning i forhold til elev- uddannelse.
Vi ved af erfaring, at der er mange spørgsmål, der dukker op i løbet af de to år, hvor jeres
elev er under uddannelse, og for at tage nogle af de spørgsmål i opløbet, så udbyder vi et
AMU kursus, der hedder ”Praktikvejledning for EUD elever”. Vi har valgt, at dette kursus
primært retter sig imod oplæringsansvarlige inden for detail, handel og kontor. Kurset
afholdes tirsdag den 17. september 2019 på Erhvervsskolerne Aars og er planlagt således:
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Det giver et godt afsæt for både elev og virksomhed, at skabe et fælles fundament for
uddannelsen gennem dette kursus.
Tilmelding foregår via www.efteruddannelse.dk på kviknummer 86140345917-0719.
Se hele programmet her

Øvrige kurser på Erhvervsskolerne Aars
Kurser for Have-park mekanikere:
48573: 2- og 4-taktsmotor, rep. af have/parkmaskiner 1
17. – 19. december 2019 (kviknummer 48575-0219)
48505: Håndholdt have/parkmask, just. og enkel rep. 1
8. – 9. januar 2020 (kviknummer 48505-0120)
48503: Håndholdt have/parkmask, fejlfinding og rep. 2
14. – 15. januar 2020 (kviknummer 48503-0120)
_____________________________________________________________________________________

Hydraulikteknik på offroad materiel
4 kursusdage i perioden 9. september - 12. september 2019 (kviknummer 48111-0219)
Sammenkobling og indregulering af mobilhydrauliske anlæg
5 kursusdage i perioden 7. november - 11. november 2019 (kviknummer 40129-011)
________________________________________________________________________
Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 1
3 kursusdage i perioden 1. oktober - 3. oktober 2019 (kviknummer 48114-0319)
Grundlæggende elektronik på mobile maskiner, 2
3 kursusdage i perioden 8. oktober - 10. oktober 2019 (kviknummer 48115-0319)
________________________________________________________________________
Eftersyn, mobile løfte- og transportredskaber (landbrug / entreprenørmaskiner)
4 kursusdage i perioden 17. december - 20. december 2019 (kviknummer 41953-0819)
________________________________________________________________________
Eftersyn, mobile løfte- og transportredskaber (personlifte)
4 kursusdage i perioden 19. august - 22. august 2019 (kviknummer 41953-0719)
________________________________________________________________________
Lovpligtigt syn af marksprøjter og tågesprøjter
4 kursusdage i perioden 23. september - 26. september 2019 (kviknummer 47536-0119)
________________________________________________________________________
Montørens møde med kunden
3 kursusdagen i perioden 19. november – 21. november (kviknummer 86140340003-0219)
3 kursusdage i perioden 3.december – 5. december (kviknummer 86140340003-0319)
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________________________________________________________________________
Jobrelateret fremmedsprog
5 kursusdage i perioden 21. oktober – 22. oktober & 11. november – 13. november
(kviknummer 86140344979-0219)
Kontakt Malene i kursusadministrationen på tlf. 9698 1071, hvis der skulle være spørgsmål.

GVS-mester- og boliginstallatøruddannelsen
Infomøde om begge uddannelser den 3. september 2019 kl. 18.30 på Learnmark
Efteruddannelse Vejlevej 150, 8700 Horsens.
Nyt hold på GVS-mesteruddannelsen og boliginstallatøruddannelsen
- starter den 31. oktober 2019
Uddannelsen til GVS-mester er en deltidsuddannelse, hvor du er på skole i to dage om
ugen. Det bliver i alt ca. 140 dage fordelt over 2 år.
Efter den fulde uddannelse til GVS-mester er du kvalificeret til selvstændigt at projektere,
installere og varetage driften af systemer inden for gas og VVS. Du er samtidig berettiget til
at ansøge om autorisation på gas-, vand- og sanitetsområdet – også kendt som autoriseret
VVS-installatør.
Uddannelsesforløbet baseres på en lang byggefaglig og teoretisk uddannelsestradition i
Horsens.
Som et ekstra tilbud kan du indlægge kloakmestereksamen i uddannelsen. Du kan på den
måde blive kvalificeret til både at være autoriseret kloakmester og GVS/VVS-installatør efter
endt uddannelse.
GVS-mester- og kloakmesteruddannelsen foregår i samme studiemiljø på Learnmark
Efteruddannelse, Vejlevej 150, 8700 Horsens.
Adgangskrav:
For at blive optaget på uddannelsen skal du have relevant erhvervsuddannelse inden for
VVS-området og arbejdserfaring på minimum 2 år efter bestået svendeprøve som VVSmontør, landbrugsmaskinsmed, blikkenslager eller lignende.
Andre med tilsvarende viden sammen med dokumenteret erhvervserfaring inden for VVS
kan optages på studiet.
Ingeniører, bygningskonstruktører og maskinmestre kan også deltage i uddannelsen, og de
får tilmed merit for en del af fagene.
Uddannelsen Boliginstallatør - vand og afløb giver dig med en smede-, VVS- eller
tilsvarende baggrund mulighed for få delautorisation til at udføre vandinstallationer og
afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger.
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Uddannelsen gennemføres som deltidsuddannelse med 2 skoledage om ugen fordelt over
13 måneder med i alt cirka 80 skoledage.
Delautorisationen omfatter
• arbejde med vandinstallationer
• afløbsarbejde over terrænhøjde i boliger med individuel forbrugsafregning
• tilslutning af vandstikledning til vandforsyningens anviste tilslutningssted i boliger med
individuel afregning, der anvendes til helårsbeboelse, herunder lejligheder, række- og
parcelhuse samt sommerhuse.
Undervisningen foregår sammen med studerende fra den 2-årige GVS-mesteruddannelse.
Efter bestået eksamen er du berettiget til at ansøge Sikkerhedsstyrelsen om Delautorisation, vand og afløb i boliger.
Undervejs i uddannelsen har du mulighed for at deltage i kloakmesteruddannelsen.
Du har også mulighed for enten direkte eller på et senere tidspunkt at tage et år mere og få
den fulde GVS-mesteruddannelse og hermed mulighed for den fulde autorisation som VVSinstallatør.

Adgangskrav:
Du har direkte adgang til uddannelsen med en erhvervsuddannelse inden for smede- eller
VVS-området, hvis du har 2 års erhvervserfaring.
Du har også mulighed for adgang til uddannelsen med en anden erhvervsuddannelse
suppleret med relevant opkvalificering samt 2 års relevant erhvervserfaring.
Ingeniører, bygningskonstruktører og maskinmestre kan deltage i uddannelsen og tilmed få
merit for en del af fagene.
Du kan tilmelde dig uddannelserne hos:
Jette V. Nielsen, kursussekretær
E: jvni@learnmark.dk
T: 88 16 36 47
Ved tilmelding skal du huske at angive din forudgående uddannelse og erhvervserfaring.

Situationsbestemt ledelse
Contra udbyder følgende kursus i situationsbestemt ledelse.
Indhold på kurset
Grundlaget for god ledelse.
Hvordan arbejder man med medarbejderens motivation og selvtillid?
Effektiv resultatorienteret ledelse. Hvad er det?
Afklare medarbejderens udviklingsniveau
Hvordan udnytter du dine foretrukne lederstile og hvordan udvikler de lederstile du ikke
bruger så ofte?
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Hvordan kombinerer men medarbejderens udviklingsniveau og lederstile
At lede gennem mål
Kompetenceudvikling
Hvilke mål og handlinger skal du som leder sætte dig for din fremtid.
Tidspunkt
1. oktober fra 10.00 – 18.00 og 2. oktober fra 08.30 – 16.00
Kurset gennemføres på Hotel Kolding Fjord, Kolding
Pris
Pris pr. deltager er på kun kr. 9.500,00. inklusive materiale, 180 graders lederanalyse samt
forplejning i løbet af dagen, men eks. moms.
Pris inklusive ophold er kr. 11.500 eks. moms
For tilmelding kontakt Marianne Kjær Henriksen på telefon 40930800 eller på
marianne@contradenmark.com
Se hele beskrivelsen her
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