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Effektive redskaber, der gør dig til den bedste leder.
Bliv lederen, der skaber gode resultater!

DEN GRUNDLÆGGENDE  
LEDERUDDANNELSE



Tilmeld dig, se priser, AMU-mål og meget mere på 
business.dekra.dk/uddannelse/den-grundlaeggende-lederuddannelse

DEN GRUNDLÆGGENDE  
LEDERUDDANNELSE

VI ER DREVET AF AT HJÆLPE DIG TIL SUCCES

Praksisnær lederuddannelse, der 
virker i dagligdagen
Uddannelsen klæder dig på til at 
håndtere de opgaver, du som leder står 
overfor. Du lærer bl.a. om forskellige 
ledelsesstile og bliver bevidst om din 
kommunikation i forskellige situationer. 
Du får indsigt i, hvordan du understøtter 
og udvikler dine medarbejdere og dit 
team, så der opnås høj motivation og 
trivsel, og du får viden om, hvordan du 
som leder kan forebygge og håndtere 
konflikter. Du får redskaber til effektiv 

uddelegering og prioritering af dine 
arbejdsopgaver, og du lærer at plan-
lægge og lede effektive møder. Kort 
sagt, lærer du at skabe følgeskab og 
resultater, der giver gladere medarbej-
dere.

Skal du med?
Uddannelsen er for dig, som gerne vil 
have et udviklingsforløb, der styrker 
dine ledelseskompetencer og udfordrer 
dig med relevante og praksisnære 
problemstillinger. 

Med Den grundlæggende lederuddannelse får du en fleksibel og praksisrettet lederuddannelse, som giver dig 
et stærkt fundament at stå på som leder. Der er fokus på din egen personlige og ledelsesmæssige udvikling, og 
uddannelsens forskellige moduler er nøje udvalgt, så du får en bred og solid værktøjskasse, som dækker dine 
vigtigste opgaver som leder.

Vi gør det let for dig
Du kan komme direkte fra dit job uden 
at skulle læse tykke bøger inden, at 
du starter.  Vi bruger den viden, du 
allerede har og kombinerer den med ny 
læring, der er let at implementere, så du 
bliver den bedste leder. Den grundlæg-
gende lederuddannelse er en arbejds-
markedsuddannelse målrettet ledere 
med en kort eller faglært uddannelse.

Varighed
Uddannelsen varer 15 dage.

Ledelse og det personlige 
lederskab

Kommunikation som 
ledelsesværktøj 
+ Mødeledelse

Lederens konflikthåndtering 
og vanskelige samtaler

Situationsbestemt ledelse

Forandringsledelse

Ledelse af grøn omstilling 
og bæredygtighed


