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Diplomuddannelse i  
ledelse for organisations- 
og tillidsrepræsentanter
Diplomuddannelsen giver en solid faglig og personlig lederuddannelse til fagbevægelsens tillidsvalgte og 

ansatte. Både dem, der har deres daglige virke på danske arbejdspladser i tæt samarbejde med kolleger og 

lokale ledere og dem, som er valgt til ledende politiske poster i deres fagforening eller er ansat til at skabe 

værdi for medlemmerne i fagforeningerne.

For de medarbejderrepræsentanter, der fx sidder på de øverste niveauer i MED- eller SU systemet, er det 

nødvendigt, at de kan matche ledelsen. Med diplomuddannelsen kan de  langt bedre afkode ledelsens 

strategier og gå bagom koncepterne for effektivisering og rationalisering. De kan også gennem uddan- 

nelsen få en helt anden indsigt i økonomi, som gør, at de kan stille de rigtige spørgsmål og rette fokus på 

det, der er vigtigst. Endelig bliver de også meget mere bevidste om deres egen ledelsesrolle i det hverv de 

er valgt til eller det job de er ansat i.

Vi udbyder diplomuddannelse i ledelse til de organisationsvalgte i samarbejde med KP - Københavns 

Professionshøjskole og VIA University College, som på skift udbyder modulerne i København og Aarhus.

Diplomuddannelsen er en modulopbygget uddannelse, hvor man selv bestemmer rækkefølgen af 

modulerne og om man vil tage et eller flere moduler eller en hel diplomuddannelse i ledelse. Hvis man 

ønsker at starte med det første af de obligatoriske moduler, så udbyder vi ”Det personlige lederskab og 

forandring” hvert andet år, næste gang med start i februar 2020.

Blandt de valgfrie moduler har vi valgt to, som vi vurderer er særligt relevante for organisations- og 

tillidsrepræsentanter: ”Økonomisk ledelse” og ”Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats”. Den sidste 

er selvfølgelig er særlig relevant for arbejdsmiljørepræsentanter og for dem, som har ansvar for arbejdsmiljø 

i MED-udvalg. Men arbejdsmiljøet, ikke mindst det psykiske, er et område, som alle i fagbevægelsen skal 

have fokus på.

Vi håber, at rigtig mange vil få glæde af diplomuddannelsen.



Diplomuddannelsen i ledelse er både generelt 

kvalificerende og samtidig tonet til målgruppens 

behov. Den bygger på en treenighed af forsknings-

viden, professionsviden og praksisviden. 

Der formidles ikke teori for teoriens skyld, men kun 

den teori, der giver mening og har et klart anven-

delsessigte i forhold til de studerendes virkelighed. 

Uddannelsen er funderet i en kritisk og reflekteret 

tilgang til tingene og formidler denne tilgang til de 

studerende, som forventes at udvikle evnerne til 

kritisk refleksion i takt med uddannelsens afvikling. 

På diplomuddannelsen arbejder man på et sam-

funds- og videnskabsteoretisk grundlag.

Generelt er undervisningen på diplomuddannelsen 

bygget op om forskellige læringsaktiviteter, der 

har til formål at udvikle din måde at tænke, være 

og lære på. Læringen bygger på dine erfaringer og 

oplevelser fra din organisation. Derfor gennemfø-

res modulerne ud fra den læringsforståelse, at du 

bedst tilegner dig viden, færdigheder og kompe-

tencer ved at reflektere over teori i forhold til din 

praksis.

Hvis man gennemfører hele uddannelsen svarer 

det til 60 ECTS point (European Credit Transfer Sy-

stem), hvilket svarer til et fuldtidsstudieårsværk. Vi 

har planlagt uddannelsen, så en hel diplomuddan-

nelse kan gennemføres på 3 år.

Diplomuddannelsen har følgende struktur:

Grundmoduler
1.  Det personlige lederskab og forandring

2.  Ledelse af medarbejdere og faglig udvik-

ling

3. Organisation, udvikling og samskabelse

Hvert modul er på 10 ECTS point.

Overbygning der består af tre moduler - hvoraf de 

to er særligt tilrettelagt for målgruppen - samt et 

afgangsprojekt

•  De særligt tilrettelagte valgmoduler er Øko-

nomisk ledelse for tillidsvalgte og Ledelse 

af organisationens arbejdsmiljøindsats. 

Hvert modul er på 5 ECTS point.

•  Et valgfrit modul på 5 ECTS points, der væl-

ges inden for udbuddet hosKøbenhavns 

Professionshøjskole, VIA University College 

eller hos andre udbydere  

• Hvert modul er på 5 ECTS point. 

•  Hvert modul afsluttes med en skriftlig eller 

kombineret (skriftlig og mundtlig) eksamen 

med intern eller ekstern censor. 

Afgangsprojekt 
•  Afgangsprojektet er på 15 ECTS points. Det  

afsluttes med en kombineret eksamen med 

ekstern censur.

Om uddannelsen
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OVERBYGNING

    GRUNDMODULER

DIPLOMUDDANNELSENS OPBYGNING

Plan for udbud af moduler
Forår 2019: Organisation, udvikling og samskabelse

Efterår 2019: Ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats og økonomisk ledelse for tillidsvalgte

Forår 2020: Det personlige lederskab og forandring

Efterår 2020: Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling

OBS! Rækkefølgen er valgfri. Det betyder, at man selv bestemmer rækkefølgen af modulerne og om man 

vil tage et eller flere moduler eller en hel diplomuddannelse i ledelse. Dog kan man først påbegynde af-

gangsprojektet, når alle øvrige moduler er bestået. 



Læs mere om  
modulerne på
grunduddannelsen...



På modulet sættes der fokus på dine udviklingsmulig-

heder og kompetenceudviklingsbehov, i relation til de 

forandringer, der finder sted i din omverden.

Modulet lægger vægt på at skærpe din opmærksom-

hed på betydningen af dit lederskabs forskellige kom-

munikative kompetencer i relation til dine udfordringer. 

Der bliver endvidere fokuseret på at udvikle dine kom-

petencer til at se det professionelle lederskab i forhold 

til historisk forankrede ledelsesteorier, identitetsforstå-

elser og professionelle etikker. Modulet lægger des-

uden vægt på betydningen af valg og fravalg af forskel-

lige perspektiver og teorier til iagttagelse og forståelse 

af egen professionel praksis og -identitet. Herigennem 

er det overordnede mål med modulet at styrke dine 

evner til at udøve refleksivt og professionelt lederskab 

indenfor rammerne af din organisatoriske kontekst.

Hovedtemaer 
•  Forandringer i de samfundsmæssige og or-

ganisatoriske rammer og forventninger til det 

personlige lederskab.  

•  Ledelse som relationel og kommunikativ prak-

sis. 

 

 

 

 

• Kommunikation og reflekterende dialoger

• Tilblivelse af lederidentiteter

•  Værdier, dyder og etik i det personlige leder-

skab

•  Personlig og professionel kompetenceudvik-

ling 

Datoplan
Undervisning: tirsdag 4. & onsdag 5. februar 2020

Studiegruppedag: aftales på studiet

Undervisning: onsdag 4. & torsdag 5. marts 2020

Studiegruppedag: onsdag 18. marts 2020

Undervisning: onsdag 1. & torsdag 2. april 2020

Studiegruppedag: torsdag 16. april 2020

Undervisning: mandag 4. & tirsdag 5. maj 2020

Studiegruppedag: torsdag 14. maj 2020

Aflevering af skriftlig opgave: onsdag 3. juni 2020

Eksamen: onsdag 17. og torsdag 18. juni 2020

Modulet afholdes på Professionshøjskolen 

København, Campus Carlsberg, Humletorvet 3, 1799 

København V

Det personlige lederskab 
og forandring
Modulet fokuserer på dig som menneske, kombineret med den opgave du er sat til at forvalte og udføre, hvad 

enten du er TR, FTR, organisationsvalgt eller ansat.  



Ledelse af medarbejdere 
og faglig udvikling
Som TR, FTR eller organisationsvalgt skal du kunne arbejde med de professionelle relationer.

På modulet er der et overordnet fokus på dét at lede 

professionelle relationer, der understøtter kompeten-

cer, kvalitet og resultater i forhold til organisatio- 

nens opgaver og behov. Der er et særligt blik på de 

samfundsmæssige og organisationsspecifikke ram-

mevilkår og ressourcer, der har betydning for de pro-

fessionelle relationer i og uden for organisationen, 

herunder magt, motivation, læring og dynamik på 

gruppe- og individniveau. 

Modulet lægger vægt på at kunne identificere, ana-

lysere og gøre brug af teorier og metoder til at lede 

professionelle samtaler og relationer med medarbej-

dere og andre aktører i og uden for organisationen. 

Desuden lærer du at kunne håndtere, strukturere 

og udvikle professionelle relationer og samarbejde 

i egen organisation ved anvendelse af teknologier, 

metoder og data. Hensigten er, at du tilegner dig  

teoretiske og praktiske kompetencer til, sammen 

med de involverede, at skabe mulighedsbetingelser 

for løsning og udvikling af de organisatoriske  

opgaver lokalt/decentralt og for den samlede  

organisation. 

Hovedtemaer 
•  Samfundsmæssige og organisationsspecifik-

ke rammevilkår og ressourcer 

•  Magt, motivation, læring og dynamik på  

gruppe- og individniveau.

• Professionelle samtaler

• Personale- og kompetenceudvikling

•  Ledelsesinformation og dataanvendelse ift. 

at forstå og lede professionelle relationer 

•  Samarbejde, arbejdsmiljø, kvalitet og resul-

tater i forhold til løsning af organisationens 

opgaver og behov.

•  Ledelse af lærings- og udviklingsforløb med 

henblik på realisering af den ønskede effekt 

for faglighed og opgaveløsning i organisatio-

nen.

Modulet udbydes i efteråret 2020 af VIA University 

College, Hedeager 2, 8200 Aarhus



Modulet har overordnet fokus på udvikling af de 

professionelle kompetencer til strategisk og helheds-

orienteret at iagttage, reflektere, analysere og ori-

entere sig i forhold til komplekse organisationer og 

processer og at skabe sammenhæng og forbindelser 

mellem ledelse, styring og strategi.

Fokus er særligt på organisationen, kulturen, strate-

gien, de diskursive processer og hvordan organisa-

toriske problemstillinger forbundet hermed kan ana-

lyseres og reflekteres – og hvorledes der strategisk 

kan interveneres med henblik på at skabe mening, 

samarbejde og tilslutning til beslutninger.

Hovedtemaer
•  Perspektiver på organisationer med fokus på, 

hvordan omverdens-relationer og strategisk 

ledelse og styring af egen organisationen 

kan iagttages og forstås.

•  Styringsparadigmer, for derved at skelne 

mellem og reflektere over betydningen af 

forskelligt historisk forankrede organisations-

teorier, analysestrategier og praksis

•  Strategier som kobler politiske og forvalt-

ningsmæssige krav med lokale strategi- 

planer.

•  Hvordan ledelse af udviklings- og forand- 

ringsprocesser foregår i en kompleks organi-

satorisk kontekst.

•  Udvikling af kompetencer til at forstå, reflek-

tere, forhandle og handle strategisk i forhold 

til det organisatoriske krydspres af fortællin-

ger, fortolkninger og værdier

Undervisning: mandag 4. & tirsdag 5. februar 2019

Studiegruppedag: aftales på studiet

Undervisning: mandag 25. & tirsdag 26. februar 2019

Vejledning/studiegruppedag: tirsdag 12. marts 2019

Undervisning: mandag 25. & tirsdag 26. marts 2019

Vejledning/studiegruppedag: tirsdag 9. april 2019

Undervisning: mandag 29. & tirsdag 30. april 2019

Vejledning/studiegruppedag: torsdag 9. maj 2019

Aflevering af skriftlig opgave: mandag 3. juni 2019

Eksamen: tirsdag 18. og onsdag 19. juni 2019

Underviser: lektor Jesper Kreutzmann.

Modulet afholdes på Professionshøjskolen  

København, Campus Carlsberg, Humletorvet 3,  

1799 København V

Organisation, udvikling 
og samskabelse
Som tillids- eller organisationsrepræsentant skal du kunne handle i en kompleks organisatorisk kontekst. 



Læs mere om overbyg- 
ningsmodulerne og  
den afsluttende  
opgave...



På modulet får du indsigt i teorier, begreber og me-

toder inden for økonomisk ledelse. Du bliver fortrolig 

med økonomisk sprogbrug, så du kan deltage i sam-

taler om styring af økonomien på din arbejdsplads 

og om forskellige måder, man kan skabe økonomisk 

råderum på. 

Du vil desuden få indblik i konkrete metoder til lø-

bende at følge arbejdspladsens økonomi, og til at 

analysere og vurdere økonomi som grundlag for at 

træffe ledelsesbeslutninger, hvor økonomi spiller ind. 

Dertil hører også at kunne identificere, hvilke økono-

miske data der er væsentlige for at kunne vurdere 

økonomiske forhold på din arbejdsplads.

Du kommer i din eksamensopgave til at arbejde 

med en økonomisk problemstilling, der er relevant 

for forhold til dit arbejde som organisations- eller 

tillidsvalgt, og formidle den økonomiske teori og de 

metoder, du anvender. Det giver dig øvelse i at kom-

munikere om økonomi og anledning til at reflektere 

over, hvordan du som tillidsvalgt kan involvere dig i 

ledelsen af økonomien på din arbejdsplads.

Modulet afholdes på VIA University College i Aarhus,  

Hedeager 2, 8200 Aarhus N.

Hovedtemaer
• Samfundsøkonomi og sammenhænge mellem 

styring af økonomi i forskellige sektorer og i den 

lokale organisatoriske enhed

• Økonomistyring og styringsredskaber og hvor-

dan redskaberne spiller ind på den måde ledel-

sen bedrives, herunder regnskab og læsning af 

regnskab, vigtige rapporter, budget og forskelli-

ge budgetteringsmetoder 

• Styringsformer - hvad består de af, og hvordan 

virker de? Fx incitamentstyring, markedslignende 

former og kontraktstyring (New Public Manage-

ment), præstationsledelse og måling af resultater 

og effekter.

• Analyse af økonomi, herunder måder at opgøre 

omkostninger - hvilke indsigter giver de forskelli-

ge metoder, og hvilke billeder tegner de af en or-

ganisatorisk enhedsøkonomi. Desuden anvendes 

Business Case-metoden til at vurdere økonomiske 

konsekvenser af investeringer og projekter, som 

stiller skarpt på beslutningsgrundlaget

Datoplan
Undervisning: mandag 28.10. & tirsdag 29.10. 2019

Studiegruppedag: aftales på studiet

Undervisning: mandag 18.11. & tirsdag 19.11.2019 

Studiegruppedag: aftales på studiet

Eksamen: Skriftlig opgave afleveres fredag den 1. de-

cember

Særligt tilrettelagt valgmodul

Økonomisk ledelse for tillidsvalgte
Modulet økonomisk ledelse giver en overordnet økonomisk forståelse og et grundlag for at sætte dig ind i 

jeres organisations økonomi som tillidsvalgt eller ansat.



Formålet er, at du som organisations- eller tillidsvalgt 

tilegner dig kompetencer til at indgå i ledelse og 

koordinering af organisationens arbejdsmiljøindsats 

med henblik på forankring i organisationens arbejds-

miljøkultur. 

Der vil være fokus på, hvordan du kan bidrage til ar-

bejdet med forebyggelse, udvikling og håndtering af 

udfordringer i organisationens psykiske arbejdsmiljø 

gennem arbejdet i arbejdsmiljø-, MED eller samar-

bejdsudvalg.

Modulet inddrager den nyeste viden fra forsøgs- og 

udviklingsarbejde. Undervisningen vil i høj grad være 

praksisrelateret og giver dig derfor reel mulighed for 

at få nye perspektiver på og handlemuligheder i for-

hold til professionelt at kunne styrke dit arbejde med 

at bidrage til organisationens arbejdsmiljøindsats, 

herunder særligt indsatsen for det psykiske arbejds-

miljø.

Hovedtemaer
•  Positive og negative faktorer med betydning 

for organisationens psykiske og fysiske ar-

bejdsmiljø herunder betydningen af ledelse 

og ledelseskvalitet.

•  Et helhedsorienteret perspektiv på arbejds-

miljøindsatsen, bl.a. hvilken betydning den 

enkelte, relationerne, gruppen og organisati-

onen har for det psykiske arbejdsmiljø. 

•  De ledelsesmæssige muligheder der er for-

bundet med forståelse af social kapital som 

et element i arbejdet med det psykiske ar-

bejdsmiljø. 

•  Hvordan udvikles og vedligeholdes et godt 

og tillidsbaseret samarbejde om organisati-

onens arbejdsmiljø, og hvordan udnyttes de 

forskellige kompetencer i samspillet mellem 

tillidsvalgte og ledelse.

•  Hvilke indikatorer kan give informationer om 

det psykiske arbejdsmiljø og hvordan etab-

leres et brugbart kvantitativt og kvalitativt 

grundlag for beslutnings- og udviklingspro-

cesser, fx i forbindelse med gennemførelse 

og opfølgning på APV.

•  Hvilke konkrete værktøjer og handlemulighe-

der kan anvendes i henholdsvis den forebyg-

gende og problemløsende indsats. 

Særligt tilrettelagt valgmodul

Ledelse af organisationens  
arbejdsmiljøindsats
De tillidsvalgte har en central rolle i arbejdet med ledelse af organisationens arbejdsmiljøindsats. Modulet har 

fokus på de ledelsesmæssige muligheder, der er i at arbejde målrettet og samarbejdende om udviklingen af 

organisationens psykiske og fysiske arbejdsmiljø koordineret med organisationens kerneopgave og strategier. 



Datoer
Undervisning: mandag 26.8. & tirsdag 27.8. 2019

Studiegruppedag: aftales på studiet

Undervisning: mandag 23.9. & tirsdag 24.9. 2019

Studiegruppedag: aftales på studiet

Aflevering af case: fredag 4.10.2019

Eksamen: Mundtlig prøve på baggrund af egen case: 

fredag 11.10. 2019

Modulet afholdes på VIA University College, 

Hedeager 2, 8200 Aarhus

Afgangsprojektet
I afgangsprojektet skal du identificere, reflektere over og analysere en selvvalgt tværfaglig ledelses-

mæssig/organisatorisk problemstilling og angive løsninger og handlemuligheder gennem anvendelse af 

teorier, strategier og metoder. Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler 

og uddybe arbejdet i disse moduler med videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver 

og din egen professionelle kompetenceudvikling.

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig undervisning og  

selvstudium. Der afleveres en større skriftlig opgave med efterfølgende mundtligt forsvar med ekstern 

censor.

Valgfrit modul - eksempler
• Projektledelse

• Netværksledelse

• Viden- og innovationsledelse

• Kommunikation og organisation

• Ledelse og forhandling i politisk styrede organisationer

• Ledelse og styring i politisk styrede organisationer

• Ledelse og coaching

• Ledelse og filosofi



Hvem kan optages som studerende?
Deltagelse forudsætter, at du enten er valgt som 

organisations, arbejdsmiljø- eller tillidsrepræsentant 

eller ansat i en faglig organisationerne. Adgang og 

merit sker efter gældende regler. 

For at blive optaget på en diplomuddannelse eller 

på et modul skal du have en bacheloruddannelse, 

professionsbacheloruddannelse, diplomuddannel-

se, pædagoguddannelse, læreruddannelse eller en 

anden relevant uddannelse mindst på niveau med 

en kort videregående uddannelse eller en reguleret 

videregående voksenuddannelse.

Der kræves to års relevant erhvervserfaring efter 

afsluttet grunduddannelse.

Det er vigtigt, at der i forbindelse med tilmelding 

fremsendes dokumentation for at ansøgeren op-

fylder adgangskravene, typisk i form at en kopi af 

uddannelsesbevis samt kopi af lønspecifikation eller 

andet, hvoraf ansøgerens anciennitet fremgår.

Opfylder du ikke de formelle adgangskrav til diplom-

uddannelserne? Men har du realkompetencer, som 

du mener kan sidestilles med adgangskravene til 

den uddannelse, du ønsker optagelse på? Så kan du 

søge om at blive realkompetencevurderet til et ad-

gangsbevis og derved få adgang til uddannelsen.

KP og VIA kan optage ansøgere, der ikke opfylder 

adgangskravene, men som vurderes at have tilsva-

rende uddannelsesmæssige forudsætninger. Vi kan 

ikke dispensere for kravet om to års relevant er-

hvervserfaring.

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangs-

kravene, er du velkommen til at kontakte studievej-

ledningen for diplomuddannelser.

Du er velkommen til at kontakte Anne Gramstrup 

Agger på VIA, agra@via.dk og 87551943, hvis du har 

spørgsmål om optagelse eller i øvrigt om uddannel-

sen.

Hvis du har spørgsmål om optagelse er du velkom-

men til at kontakte Birgitte Olsen, som er studieadmi-

nistrativ koordinator hos PF, telefon 41 89 82 86 eller 

e-mail: bio@kp.dk

Hvis du er i tvivl om hvorvidt du opfylder adgangs-

kravene, er du velkommen til at kontakte studievej-

ledningen for diplomuddannelser på  

telefon 41 89 82 10 eller  

e-mail: Studievejledning_UCC@kp.dk 

Praktisk information

mailto:agra%40via.dk?subject=
mailto:bio%40kp.dk?subject=
mailto:Studievejledning_UCC%40kp.dk%20?subject=


Om undervisningen
Undervisningen afvikles i blokke af to sammenhæn-

gende dage. Den første dag fra kl. 10.00 til 15.30 og 

den anden dag fra kl. 09.00 til 14.30. Mellem blok-

kene er der studiegruppedage, hvor de studerende 

arbejder sammen i grupper. 

Undervisningen bliver understøttet af litteratur i form 

af bøger, kompendier og via KP’s intranet, der er 

formidlingsforum for artikler, undervisningsmateriale 

samt  kommunikation mellem deltagere og undervi-

sere. Deltagerne indkøber selv de nødvendige bøger 

og udgiften er erfaringsmæssigt ca. 1.400-1.500 kr. 

pr. dobbeltmodul. 

Undervisningen varetages af højt kvalificerede un-

dervisere fra KP og VIA med mange års praktisk og 

teoretisk erfaring indenfor ledelse. 

Deltagerantal
Diplomuddannelsen gennemføres med minimum 15 

og maximum 25 deltagere.

Pris
Prisen pr. modul i foråret 2019 er 14.200 kr. pr. del-

tager. I efteråret 2019 er prisen 6.300 kr. pr. modul. 

Beløbet opkræves forud for starten af det eller de 

moduler, man har tilmeldt sig. Prisen dækker under-

visning og vejledning, kompendier og artikler, som 

kan hentes på KP’s/VIA’s intranet samt forplejning     

 

(morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe) på un-

dervisningsdagenen. Prisen reguleres hvert år i h.t. 

den almindelige omkostningsudvikling. 

Tid og penge
Du skal selv undersøge, om din organisation eller 

arbejdsgiver vil bidrage til at dække udgifterne i for-

bindelse med din deltagelse i uddannelsen, dvs. ud-

gifter til undervisningsgebyret, bøger og transport.

Vi vil desuden anbefale, at du undersøger mulighe-

derne for, at din arbejdsgiver giver dig tid – fri med 

løn - til at deltage i uddannelsen. Da dette er et til-

bud, der giver dig en kompetencegivende uddannel-

se på diplomniveau, vil din arbejdsplads også få stort 

udbytte af at du deltager.

Tilmelding
Tilmelding sker elektronisk på www.ftf.dk/kursus og 

www.konventum.dk.  

Flere oplysninger kan fås hos
Konsulent Dorte Limbjerg, FTF - og fra 1. januar 2019 

Konventum - mobil 4010 8858  

e-mail dli@konventum.dk

Studievejleder Anne Gramstrup Agger, VIA, telefon 

8755 1943, e-mail agra@via.dk

Studievejledning, KP, telefon 4189 8210, e-mail 

Studievejledning_ucc@kp.dk 

http://www.konventum.dk.
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