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KOMPETENCEGIVENDE UDDANNELSE TIL  
STATSLIGE FØRSTELINJE LEDERE I 2015



INDSATSEN:
Kompetencegivende lederuddannelse af statsansatte ledere i første linje
Indsatsperioden er fra 01.09 14 – 01.03 2016

FORMÅLET:
At styrke og udvikle statsansatte førstelinjelederes 
ledelseskompetencer både i forhold til rollen som personaleleder
og som ressource- og driftsledere at styrke de deltagende 
førstelinjelederes employability gennem anvendelse af det formelle 
uddannelsessystem Formålet er endvidere at sætte fokus på 
førstelinjeledernes next practice og fremtidskompetencer på de 
statslige arbejdspladser

ORGANISERING:
Indsatsen er forankret i Ledelsesakademiet Lillebælt og gennemføres 
på vegne af Kompetencesekretariatet målrettet førstelinjeledere 
på OAOs, LCs og CO10s områder*. Overordnet indsatsen er 
styregruppen, der er sammensat af repræsentanter fra OAO, 
LC/CO10 og Moderniseringsstyrelsen.

3 UDDANNELSESINSTITUTIONER:
Tietgen/TietgenKompetenceCenter (TKC), Erhvervsakademiet 
Lillebælt (EAL), University Collage Lillebælt (UCL)
samarbejder om at udbyde formel lederuddannelser i regi af 
Ledelsesakademiet Lillebælt

HOLD (sammensættes på tværs af de statslige arbejdspladser):
-  Den Grundlæggende Lederuddannelse (AMU):
 opstart ultimo april/ primo maj 2015
-  Ledelse i Praksis (AU): opstart ultimo april/ primo maj 2015
-  Den Grundlæggende Lederuddannelse (AMU):
 opstart primo september 2015
-  Ledelse i Praksis (AU): opstart medio september 2015
-  Det Personlige Lederskab (Diplom): opstart primo september 2015

Tilmeldingsfrist vil fremgå på www.bedstpraksisledelse.dk

Lederuddannelserne er SVU- eller VEU berettigede. Se nærmere 
oplysninger her om på: www.svu.dk og www.veug.dk

Ud over selve uddannelsesforløbene består indsatsen også af 
mini-konferencer, dialogmøder, læringssamtaler, underviser i praktik, 
fokus transfer. Alle deltagere tilbydes realkompetencevurdering.

KONTAKTOPLYSNINGER OG TILMELDING:
Projektchef Marie Nørgaard Laursen
Rugårdsvej 286, 5210 Odense NV / Vestre Engvej 51C, 7100 Vejle
Mobil: +45 40 22 87 48
Mail: mnla@tietgen.dk

*  OAO omfatter LO-grupper i staten, bl.a 3F, HK, Fængselsforbundet, Dansk Jernbaneforbund, HKKF (Hærens Konstabel- og Korporalforening). 
 LC/CO10 omfatter bl.a politi, sergenter, ansatte i SKAT, socialrådgivere, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige ledere samt ledere inden for grundskoler, ungdomsuddannelser.

Kære Leder i første linje

Få styrket dine lederkompetencer NU – med kompetencegivende lederuddannelser 
på AMU, Akademi og Diplom.
Er du leder i første linje? Det vil sige leder af medarbejdere (ikke leder af ledere) 
og ansat på en statslig arbejdsplads – inden for LC/CO10 ś og OAO ś område?Så bør du gribe denne chance.

Du har nu en hel unik mulighed for, at lære endnu mere om ledelse, styrke og forny 
din viden og ikke mindst sætte spot på en kontinuerlig udvikling af din egen praksis.Du vil tillige blive en del af et spændende netværk og møde ledere fra andre statslige 
arbejdspladser. 
Tilbuddet gælder:
▪ Den Grundlæggende Lederuddannelse, AMU (13 dage)▪ 1 grundmodul på Akademiniveau (8-10 dage) og▪ 1 grundmodul på Diplomniveau (4-5 dage)

Alle handler de om LEDELSE, men tager afsæt på forskellig vis – bl.a. hensyn til 
hvilken grunduddannelse du har, din ledelsesmæssige erfaring samt øvrigefteruddannelse.
I centrum for alle uddannelser er den tætte praksiskobling. I dialog med dig og din 
nærmeste leder fi nder vi frem til hvor du får størst udbytte af at deltage. Indsatsen er 
målrettet førstelinjeledere på OAO’s, LC’s og CO10’s områder.Vi glæder os til se dig.

Med venlig hilsen
Ledelsesakademiet Lillebælt og Kompetencesekretariaet
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AKADEMIUDDANNELSE (AU) – LEDELSE I PRAKSIS - 8-10 DAGE  
Modulet giver dig kendskab til ledelsesteorier, men også værktøjer til at
arbejde med din egen ledelsesstil, så du får indsigt i dine egne styrker og
svagheder som leder. Du lærer fx at arbejde med udvikling og formidling
af mål og strategier, og du får viden om emner som HR, personalejura,
coaching, kreative teknikker og procesværktøjer. 

Modulet giver indblik i de psykologiske aspekter af lederskab. Du bliver 
klogere på kommunikationens betydning i strategisk ledelse og bliver rustet 
med konkrete værktøjer. Men praksisledelse handler også om motivation, 
læring og udvikling af medarbejderne. Uddannelsen giver dig derfor viden 
om pædagogiske og følelsesmæssige teorier og virkemidler.Du kan bruge 
Ledelse i praksis som led i din videreuddannelse eller efteruddannelse. Du 
kan også tage faget som selvstændigt lederkursus. Ledelse i praksis er et 
obligatorisk fag på Akademiuddannelsen i ledelse.

Som deltager opnår du:
▪ God basisviden om praktisk og strategisk ledelse
▪ En ledelsesstil, der passer dig og dine forskellige medarbejdere:
 ▪ Hvordan leder du forskellige medarbejdertyper?
 ▪ Hvilken ledelsesstil passer bedst?
 ▪ Hvordan styrker du kommunikationen, sikrer motivationen - og styrer
  uden om konflikter?

Omfang: 10 ECTS-point
Bedømmelse: Efter 7-trinsskalaen.
Eksamensform: 
Mundtlig prøve kombineret med erhvervscase og med ekstern censur. 
Forventede tid:   
8-10 undervisningsdage + eksamen.

DIPLOMUDDANNELSE – DET PERSONLIGE LEDERSKAB I - 4-5 DAGE
Du bliver i stand til at reflektere over, hvilken betydning kommunikation
har for dit lederskab og du lærer at forstå og formidle sammenhængen
mellem din ledelsesmæssige praksis og organisationens værdier og mål.

Gennem uddannelsen får du teoretisk viden om ledelse på et højt 
fagligt niveau og teoretisk niveau – med kobling til din egen praksis. Du 
lærer metoder til at forstå og analysere udfordringer i organisationer. 
Og du vil blive afklaret i forhold til din egen lederrolle, så du kan indgå i 
ledelsesprocessen fra strategisk til operationelt niveau.

Som deltager opnår du:
▪ Viden om forskellige teorier der skærper din forståelse for lederskabet,
 herunder kommunikation i forhold til din egen lederpraksis
▪ Redskaber til at kunne analysere ledelsesmæssige problemstillinger
▪ Indsigt i kommunikationsteori- og metode

Omfang: 5 ECTS-point
Eksamensform: Mundtlig eksamen, der tager udgangspunkt i et
eksamensoplæg.
Bedømmelse: Efter 7-trinsskalaen.
Forventede tid: 4-5 undervisningsdage + eksamen.

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE / GLU (AMU) - 13 DAGE

Den Grundlæggende Lederuddannelse er opdelt i 5 moduler
sammensat af AMU-fag, hvor du over en given periode veksler mellem 
uddannelse og arbejde og træning on-the-job. Du får en solid værktøjskasse, 
som du kan anvende i den daglige ledelse.

Uddannelsen har til formål at udvikle dine faglige og
personlige ledelseskompetencer og er baseret på læringsformer,
som er aktivitets- og erfaringsbaserede. Du får derfor mulighed for
hele tiden at forholde det, du lærer, til din egen hverdag og
erfaringer.

Uddannelsen er afstemt til dig, der er leder i 1. linje og der arbejder 
med ressource- og driftsstyring, personale samt kerneopgaver på 
statslige arbejdspladser

Som deltager opnår du:
▪ Styrkelse af dine kerneopgaver
▪ Træning i at løse konflikter og afholde den vanskelig samtale
▪ Fokus på transfer og organisatorisk læring.
▪ Redskaber, der hjælper dig til at prioritere og uddelegere.
▪ Indsigt i, hvad det vil sige at lede under forandringer samt hvordan du  
 inddrager medarbejderne i innovationsprocesser.
▪ En uddannelse, der giver dig mulighed for at opbygge et netværk på   
 tværs af den statslige sektor.

Uddannelsen er på 13 dage fordelt på 5 moduler over ca. 3 måneder.  
Ingen eksamen.

Modul 5
Selvledelse i offentlig  
forvaltning - 2 dage

Modul 4
Ledelse af forandrings- 
processer - 3 dage

Modul 3
Situationsbestemt  
ledelse- 2 dage

Modul 2

Medarbejderinvolvering  
i ledelse - 3 dage

Modul 1

Ledelse og samarbejde
- 3 dage 

*  OAO omfatter LO-grupper i staten, bl.a 3F, HK, Fængselsforbundet, Dansk Jernbaneforbund, HKKF (Hærens Konstabel- og Korporalforening).  
 LC/CO10 omfatter bl.a politi, sergenter, ansatte i SKAT, socialrådgivere, sygeplejersker og andre sundhedsfaglige ledere samt ledere inden for grundskoler, ungdomsuddannelser.
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Realkompetencevurdering (RKV) - anerkeldelse af din ledelsesmæssige erfaringer.
Formålet med en realkompetencevurdering er at bygge bro mellem den læring, der finder sted forskellige steder i f.eks. uddannelse, arbejdsliv, 
folkeoplysning og foreningslivet. Samtidig er formålet at give den enkelte person mulighed for at bygge videre på sine kompetencer, uanset hvor de er 
erhvervet, og således opnå formel anerkendelse. 

Der kan laves realkompetencevurdering i forhold til:
▪ Et adgangsbevis (fx til diplomuddannelsen)
▪ Et kompetencebevis (merit for enkelte moduler)
▪ Et uddannelsesbevis (en hel uddannelse)

En deltager kan realkompetencevurderes i forhold til et AMU-, akademimodul eller diplomfag og kan opnå merit på baggrund af viden og praksiserfaring. 

Optagelseskrav:
AMU (Arbejdsmarkedsuddannelse):  
▪ ALLE har adgang til en Arbejdsmarkedsuddannelse

AU (Akademiuddannelse) kravet er:
▪ En relevant erhvervsuddannelse eller en gymnasial uddannelse + 2 års relevant erhvervserfaring

Der kan optages ansøgere, der ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, men som ud fra en konkret vurdering (foretages en 
realkompetencevurdering) skønnes at have uddannelsesmæssige forudsætninger, der kan sidestilles hermed.

DIPLOM krav til optagelse:
▪ For at blive optaget på en diplomuddannelse skal du have en relevant kort eller mellemlang videregående uddannelse og mindst to års relevant   
 erhvervserfaring efter afsluttet uddannelse.

Hvis du ikke opfylder optagelseskravene til en diplomuddannelse, kan du måske blive optaget ved hjælp af en realkompetencevurdering.  
Det kræver, at du har kvalificeret dig ad anden vej.

KOMPETENCEUDVIKLING.DK


