
 

 
 

Kursusbeskrivelse 
Den Grundlæggende LederUddannelse 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                 Tais Paulsen, 
Personlighedsprofiler og personlig udvikling                 Indehaver 
Coaching, motivation, samarbejde og trivsel                 Paulsens Solutions 
 
11., 18. og 19. april  
9. og 10. maj 
1., 2., 20. og 21. juni 
15., 16., 29. og 30. august 
 
Yderligere info:  
Alle dage kl. 08:00-15:30 
 
Kr. 2.496,- (ufaglærte/faglærte) 
Kr. 7.804,- (videregående uddannelse) 
Priserne er 2022 takster, der tages forbehold  
for evt. stigning 
 
Evt. refusion og tilskud fra kompetencefonde 
 
AMU-fag afsluttes med en prøve 
 
Tilmelding til Heidi Borg på tlf. 7373 4083 
 

 
Tais er en enormt engageret ung iværksætter, og han vil 
gerne have en ”finger på pulsen” i alle dele af hans 
virksomhed. Efterhånden som der er kommet flere opgaver 
og flere ansatte, så har det været en udfordring for Tais: 
 
”Jeg brænder så meget for, at vi gør tingene godt i min 
virksomhed – det er en vigtig grundsten. Jeg har derfor haft 
enormt svært ved ikke at være med i ALT!  
 
På GLU har Arent virkelig haft fokus på, at vi som ledere 
bliver dygtigere til AT LEDE. Det har været enormt givtigt 
og jeg er med GLU-forløbet blevet meget mere bevidst om, 
hvordan jeg skal være leder, og hvordan jeg mere målrettet 
arbejder med det. Hvordan jeg i højere grad kan/skal 
overlade et ansvar til mine ansatte og fortsat være 
inspirator i forhold til medarbejderne.  
 
Vi har på GLU arbejdet meget med at kombinere 
medarbejdernes trivsel og faglige udvikling, samtidig med at 
forretningen skal fungere og gerne vækste, det har været 
meget spændende at arbejde med. Ligeledes har vi været i 
dybden med analytisk personkarakteristik, hvilket har givet 
mig enormt meget viden i forhold til mit personale og den 
mere individuelle ledelse.” 
 

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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