Efteruddannelsescenter
Tønder

LEDERUDDANNELSE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE - GLU

Kursusbeskrivelse

Den Grundlæggende Leder Uddannelse er for dig, der arbejder som leder, mellemleder eller
teamleder - eller har et ønske om det i fremtiden. Gennem teori og mange praktiske øvelser lærer du,
hvad god ledelse er, og hvordan du håndterer de udfordringer, du bliver stillet over for.
Uddrag af indhold:
Konflikthåndtering, kommunikation og mødeledelse
Lederroller, ledelsesstil og ledelsesmetoder
Personlighedsprofiler og personlig udvikling
Coaching og motivation, samarbejde og trivsel

Maja Martensen,
viceforstander
Emmerske Efterskole

8., 14. og 15. juni
15., 16., 30. og 31. august
20. og 21. september
6. og 7. oktober
8. og 9. november

” Jeg så GLU som en oplagt mulighed, da jeg er
startet som leder på den arbejdsplads, jeg har
været en del af i 14 år. Det gav gode værktøjer
som jeg kunne bruge i den omvæltning det er, at
"skifte skrivebord" og en meget travl hverdag.

Yderligere info:
Alle dage kl. 08:00-15:30
Kr. 2.496,- (ufaglærte/faglærte)
Kr. 7.804,- (videregående uddannelse)
Evt. refusion og tilskud fra kompetencefonde
AMU-fag afsluttes med en prøve
Tilmelding til Heidi Borg på tlf. 7373 4083

Opgaverne mellem modulerne har jeg har
kunnet bruge i min hverdag, fedt. Samspillet
mellem kursister og underviser har betyder rigtig
meget. Vi har lært af hinanden og modtaget
gode råd fra underviseren.
De mange praktiske opgaver har i højere grad
åbnet mine øjne for, hvilke mekanismer jeg
sætter i gang, når der sker ændringer i
organisationen og indsigten i personprofiler gør,
at jeg i højere grad forstår mine medarbejdere”.

Efteruddannelsescenter Tønder
Vi sørger for, at du får ny viden og nye kompetencer, som udvikler dig både fagligt og personligt.
Det er aldrig for sent at lære nyt. Vi er det lokale Efteruddannelsescenter for hele kommunen.
Vi vil – uddannelse, efteruddannelse, opkvalificering.
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