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LEDER- &  
MEDARBEJDERUDVIKLING 
- Gør en forskel med din lederstil!



/ LEDERUDDANNELSER  
HOS U/NORD KURSUSCENTER
Kataloget indeholder flere uddannelser, der er lavet med udgangspunkt i 
arbejdsmarkedsuddannelser (AMU) og virksomhedskurser (IDV).

 > Den Grundlæggende Lederuddannelse  Side 4
 > Projektlederuddannelsen    Side 6
 > Præsentationsteknik    Side 8
 > DiSC Profiler     Side 8
 > Mentoruddannelse      Side 9
 > Ledelse af grøn omstilling og bæredygtighed  Side 10
 > Ledelse af bæredygtig forretningsudvikling  Side 11
 > Leder - Coach dig selv!    Side 13 
 > Træd i karakter som leder    Side 14
 > Trivsel og fravær     Side 16 
 > Onboarding - Rekruttering og modtagelse   Side 17 
 > Distanceledelse     Side 18
 > Forandringsledelse     Side 19
 > Online undervisning     Side 19

Arbejdsmarkedsuddannelserne er korte forløb, primært rettet mod fag-
lærte og ufaglærte medarbejdere, men alle kan deltage. Alle arbejdsmar-
kedsuddannelser er kompetencegivende og de fleste afsluttes med en 
prøve. Nogle af forløbene giver merit til erhvervsuddannelser, og du kan 
få lavet en vurdering af dine kompetencer, så du sammen med os kan få 
sammensat et tilpasset uddannelsesforløb.

Virksomhedskurserne (IDV) er udviklet af U/NORD Kursuscenter dygti-
ge og kompetente undervisere, som selv har arbejder med ledelse i det 
daglige og er  skabt på baggrund af deres store viden og erfaringer med 
behovene ude på arbejdsplanserne.

/ VIDSTE DU AT...
Med en score på 9,2 er U/NORD 
Kursuscenter den udbyder inden for  
ledelse, som har den højeste tilfredshed 
blandt kursister på ledelsesområdet. 

Rapporten er udarbejdet af Ledernes 
Hovedorganisation.
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/ TILSKUD TIL UDDANNELSE 

VEU-godtgørelse
Medarbejdere, som ikke har en videregå-
ende uddannelse kan ved AMU søge om 
VEU-godtgørelse, som er en  kompensation 
for tabt arbejdsfortjeneste. 

Medarbejdere kan også søge om VEU-godt-
gørelse, hvis de har en videregående uddan-
nelse, men ikke brugt den i mindst 5 år. 

Løntabsgodtgørelsen svarer til 100% af 
højeste dagpengesats.

Der kan ikke søges løntabsgodtgørelse for 
IDV-kurserne.

Kompetencefonde
Medarbejdere ansat efter en overenskomst 
har ofte mulighed for at søge tilskud til 
efter- og videreuddannelse fra en kompe-
tencefond. Der kan søges til mange former 
for efteruddannelse og støtte fra fondene 
er ikke begrænset til AMU. Fondsmidlerne 
er opsparet ved at virksomheder, der er 
medlemmer af en arbejdsgiverorganisation, 
indbetaler et fast årligt beløb pr. medarbej-
der.

Vi rådgiver og hjælper naturligvis gerne med 
ansøgning om tilskud.  

Kontakt os på salg@unord.dk 

Alle AMUs lederkurser er sammensat af 
Danmarks eksperter inden for ledelse:

 > Lederne
 > Danske Erhverv
 > Dansk Industri
 > Kommunernes Landsforening
 > HK

/ LEDELSE
Der findes mange definitioner på ledelse, men kort sagt 
er ledelse, at opnå resultater gennem andre. Det er 
lederens opgave at påvirke medarbejderne til at arbejde 
hen imod opfyldelsen af bestemte mål, samtidig med at få 
medarbejdernes kompetencer og engagement i spil.

At lede andre i den rigtige retning og mod konkrete mål 
kræver flere forskellige kompetencer. Hos U/NORD 
Kursuscenter finder du et bredt udvalg af korte kurser og 
uddannelser, der kan give dig nye kompetencer eller et 
brush-up på den viden, du allerede har. 

/ SKRÆDDERSYEDE VIRKSOMHEDSFORLØB

Har I særlige udfordringer, der ikke umiddelbart kan dæk-
kes ind under det kursusudbud, du finder i vores program, 
kan vi tilbyde skræddersyede forløb, særligt tilrettelagt til 
jeres virksomhed eller ledergruppe.

Vi tilrettelægger og gennemfører også kurser, work-
shops, foredrag og korte informationsmøder, designet ud 
fra jeres behov og ønsker.

Fordelene ved særligt tilrettelagte udviklingsforløb er 
blandt andet:

 > Der arbejdes konkret med netop jeres udfordringer 
og med udgangspunkt i virksomhedens særlige 
kendetegn, kultur og værdier.

 > Ledergruppen får fælles inspiration og fælles sprog 
om ledelse.

 > I får samtidig et element af teambuilding i 
ledergruppen.

 > At få medarbejdernes kompetencer og engagement  
i spil, så der skabes gode resultater.

I kan selv vælge tid og sted. Alle vores kurser eller works-
hops kan afholdes i vores lokaler, i jeres virksomhed eller 
på et af jer, ønsket kursussted i Danmark.

/ INDIVIDUEL SPARRING
Som prikken over i´et kan vi tilbyde individuel sparring som 
opfølgning på et uddannelsesforløb. Her får du personlig 
feedback på forløbet og konkrete forslag til fremtidige 
fokusområder og udviklingsmuligheder.

”Det er ikke vinden, der styrer din sejlads, 
men måden, hvorpå du sætter dine sejl”.

http://salg@unord.dk 


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 personlige og ledelsesmæssige udvik-
ling, og uddannelsens forskellige moduler er nøje udvalgt, 
så du får en bred og solid værktøjskasse, som dækker dine 
vigtigste opgaver som ny leder.

DET LÆRER DU
Efter uddannelsen er du godt klædt på til at håndtere 
de opgaver, du som leder kommer til at står overfor. Du 
lærer bl.a. om forskellige ledelsesstile, bliver bevidst om 
din kommunikation i forskellige situationer samt hvordan 
du planlægger og leder effektive møder. Du får indsigt i, 
hvordan du understøtter og udvikler dine medarbejdere og 
dit team, så der opnås høj motivation og trivsel. Din viden 
højnes om, hvordan konflikter bedst muligt kan forebygges 
og håndteres. Du får redskaber til effektiv uddelegering og 
prioritering af dine arbejdsopgaver. 

METODE
Undervisningen er tilrettelagt med teorioplæg, øvelser, 
gruppearbejde og materialer sådan, at uddannelsesforløbet 
løbende bliver koblet til din hverdag som leder. Vi samler 
op på hele uddannelsesforløbet, og du lægger en plan for, 
hvordan du fastholder og anvender det, du har lært. 

MÅLGRUPPE 
Uddannelsen er både for dig, der ønsker afklaring om du 
skla være leder, er nyudnævnt leder eller en erfaren leder, 
som gerne vil have et udviklingsforløb, der styrker dine 
ledelseskompetencer og udfordrer dig med relevante 
og praksisnære problemstillinger. Den grundlæggende 
lederuddannelse er en arbejdsmarkedsuddannelse 
målrettet ledere med en kort eller faglært uddannelse.

VARIGHED
Uddannelsen varer 13 dage fordelt på fem moduler af to til 
tre dages varighed. Mellem hvert modul får du praktiske 
udfordringer, som du kan vælge at arbejde videre med i 
jobbet.

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov.  
Se priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk

/ DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE 

/ DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSEUddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse, som er sammensat af følgende 
AMU-mål: 49728 Ledelse og det personlige lederskab, 49729 Kommunikation 
som ledelsesværktøj, 49730 Mødeledelse, 49732 Lederens konflikthåndtering og 
vanskelige samtaler, 49733 Situationsbestemt ledelse, 49734 Forandringsledelse.4 5

DE FEM MODULER PÅ DEN GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE

LEDELSE OG DET PERSONLIGE 
LEDERSKAB

KOMMUNIKATION OG MØDELEDELSE 
SOM LEDELSESVÆRKTØJ

LEDERENS KONFLIKTHÅNDTERING 
OG  VANSKELIGE SAMTALER

SITUATIONSBESTEMT LEDELSE

FORANDRINGSLEDELSE

 > Fokus på dig som leder.
 > Lederstile og ledelsesmetoder.

 > Planlægning, prioritering og delegering af opgaver.

 > Coaching: Bliv bevidst om din kommunikation.
 > Målrettet online kommunikation.

 > Fysiske og digitale møder.

 > Hvordan opstår konflikter?
 > Lær at tackle konflikter.

 > Træning i udfordrende samtaler.

 > Styrk din ledelseseffekt.
 > Skab handling og resultater.

 > Motivation og trivsel.

 > Digital og bæredygtig omstilling.
 > Sikring af det gode arbejdsmiljø.
 > Din rolle i forandringsprocesser.

Læring på 
jobbet

Læring på 
jobbet

Læring på 
jobbet

Læring på 
jobbet

Uddannelsen afsluttes med en prøve, der bygger bro  
mellem teori og praktisk arbejde.

DINE KOMPETENCER EFTER UDDANNELSEN

 9 Du får god indsigt i din egen lederrolle og i dine 
arbejdsopgaver med/uden personale ansvar. 

 9 En solid værktøjskasse med redskaber til effektiv 
uddelegering og prioritering af dine og andres 
arbejdsopgaver. 

 9 Du lærer, at skabe god og konstruktiv dialog med 
medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere. 

 9 Du opnår indsigt i hvordan der skabes høj motivation og 
trivsel hos medarbejderne. 

 9 Du trænes i at løse konflikter og afholde vanskelige 
samtaler. 

 9 Du lærer, at planlægge, afholde og lede fysiske og 
digitale møder. 

 9 Bæredygtig og digital omstilling bliver også en 
bevidsthed i din rolle som leder.

STYRK DINE 
LEDERKOMPETENCER

http://www.kursus.unord.dk


Du får overblik over projektlederrollen overfor teams, 
styregrupper og interessenter, og får forståelse for 
projektets faser samt værktøjer til organisering, plan-
lægning og analyse.   

Du får konkrete værktøjer til at planlægge, organisere og 
følge op på projekter og ressourcer og på uddannelses-
forløbet veksler vi hele tiden mellem teori og praksis, så 
du løbende får mulighed for at tænke på dit eget projekt:  
Hvordan kan jeg bruge det i mit projekt? Hvor skal jeg som 
projektleder fokusere i den næste fase?

DET LÆRER DU
Du får en god værktøjskasse til at håndtere projektleder-
rollen fra A-Z samt værktøjer til hvordan du motivere og 
engagere projektgrupper samt involvere styregrupper og 
interessenter. Du får desuden en stor forståelse for projek-
tets mål, faser og analyser. 

Projektlederuddannelsen giver dig gode kompetencer, 
som gør dig klar til et job som projektleder eller koordi-
nator inden for forskellige fag og brancher. Uddannelses-
forløbet veksler hele tiden mellem teori og praksis, så du 
løbende får mulighed for at tænke på dit nuværende eller 
kommende projekt.

Der vil desuden være fokus på de menneskelige aspekter 
indenfor samarbejde og kommunikation imellem grupper-
ne. 

METODE 
Uddannelsen bygger på et procesorienteret læringsforløb, 
der veksler mellem teorioplæg, praktiske øvelser, grup-
pearbejde, refleksion og individuel personlig udvikling og 
tager udgangspunkt i din hverdag. 

MÅLGRUPPE
Uddannelsen er for nuværende og kommende projektledere, 
der har behov for de grundlæggende forudsætninger og 
værktøjer indenfor projektledelse. Projektlederuddannelsen 
er en arbejdsmarkedsuddannelse målrettet ledere med en 
kort eller faglært uddannelse.

VARIGHED
Uddannelsen varer 9 dage fordelt på tre moduler af tre dages 
varighed. Mellem hvert modul får du praktiske udfordringer, 
som du kan vælge at arbejde videre med i jobbet.

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov. Se 
priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk

/ PRAKTISK PROJEKTLEDELSE
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/ PRAKTISK PROJEKTLEDELSE

Læring på jobbet Læring på jobbet

DE TRE MODULER PÅ PRAKTISK PROJEKTLEDELSE

DINE KOMPETENCER EFTER UDDANNELSEN 

 9 Overblik over projektlederrollen. 
 

 9 Organisering af projektet. 

 9 Opstilling af mål i forhold til virksomhedens mål og 
strategi. 

 9 Motivation og engagement i projektgruppen. 

 9 Fælles forståelse i projektgruppen. 

 9 Styring af projektet fra start til slut og faldgruber i de 
forskellige projektfaser. 

 9 Håndtering af ændringer undervejs. 

 9 Forankring af resultater. 

MODUL 1: 
PROJEKTLEDELSE

 > Projektplan.
 > Projektlederens rolle og opgaver.
 > Projektets fundament og faser.
 > Kommunikation og feedback.
 > Projektbeskrivelse og -plan.

MODUL 2: 
LEDELSE AF TEAMS

 > Udvikling: Team og samarbejde.
 > Forandringer i teamledelse.
 > Motivation og engagement.
 > Projektets mål og rammer.
 > Udvikle og fremme samspillet i 

projektteamet.

MODUL 3: 
LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER

 > Lederrollen i forandringsprocesser.
 > Dynamiske proceser - agile projekter.
 > Resultat og procesevaluering.
 > Handlingsplan og præsentation.
 > Projektafslutning og forankring.

Uddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse, som er sammensat af følgende 
AMU-mål: 49445 Projektledelse, 43573 Ledelse af teams, 43572 Ledelse af foran-
dringsprocesser.

FÅ STYR PÅ DIN ROLLE
SOM PROJEKTLEDER

http://www.kursus.unord.dk


DiSC er et stærkt, enkelt og effektivt ledelsesværk-
tøj til at forstå sig selv og andre bedre. 

DiSC giver også mulighed for at lære menneskers 
adfærd og styrker/svagheder. Vi er alle forskellige, 
og det er vigtigt at forstå hvordan vi er forskellige. 

DiSC forløbet giver dig stor forståelse for din egen 
type, men i høj grad også de 3 andre typer. 

Dette vil give et langt bedre samarbejde med alle 
typerne og desuden gøre dig endnu klogere på dig 
selv om dine omgivelser.

Når Everything DiSC Workplace Profile er gennemført 
følges den op med en 1½ times personlig tilbagemel-
ding.

Ring til os om priser og muligheder. 

DiSC PROFIL - ET STÆRKT VÆRKTØJ

Du lærer at planlægge, forberede og gennemføre en ef-
fektiv præsentation af et konkret emne eller projekt ved 
anvendelse af hensigtsmæssige præsentationsteknikker 
og præsentationsværktøjer, udvalgt på baggrund af mål-
gruppen for præsentationen.

Efter præsentationen, lærer du at evaluere forløbet, ved 
brug af selvevaluering eller gennem deltagerevaluering

En mentor er en erfaren person, der knyttes til en med-
arbejder eller et mindre team. Ved at stille din erfaring og 
viden til rådighed skal du som mentor sikre, at mentee/
mentees integreres og trives i teamet.

Du lærer at introducere procedurer og vejlede i kulturen i 
din virksomhed. Du bliver en dygtig menneskekender og får 
skabt fundament til god og konstruktiv kommunikation til 
mentee og ledelse. 

På uddannelsen får du indblik og træning i coaching, et 
vigtigt værktøj til at skabe bevidsthed om kompetencer og 
evnen til at tage ansvar.

MENTOR
TIL DIG DER ØNSKER AT STØTTE OG VEJLEDE MENTEES 
ELLER MINDRE TEAMS
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/ AMU-MÅL 44396 PRÆSENTATIONSTEKNIK / AMU-MÅL 40805 MENTORUDDANNELSE FOR ERFARNE MEDARBEJDERE

MÅLGRUPPE 
Uddannelsen er for dig, der ønsker redskaber til at virke 
som mentor for mentees eller mindre teams. 

VARIGHED
5 dage

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov.  
Se priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk

MÅLGRUPPE
Uddannelsen er for alle ledere eller frontpersoner, der har 
behov for professionelt at kunne formidle viden ud til små 
eller store grupper. 

VARIGHED
3 dage

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov. Se 
priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk  

PRÆSENTATIONSTEKNIK
TIL DIG SOM ØNSKER AT FREMSTÅ MERE PROFESSIONEL I 
DINE PRÆSENTATIONER

http://www.kursus.unord.dk
http://www.kursus.unord.dk  
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En af fremtidens vigtigste parametre er at kunne tage del 
i den grønne omstilling og agere bæredygtigt, og i denne 
proces kommer du som leder til at spille en helt central 
rolle, for at få det hele til at lykkes. 

Det er meget vigtigt at tage stilling til, hvad bæredygtighed 
og grøn omstilling er og ikke mindst hvad det betyder og 
kræver for dig og din organisation.

Du kommer til at arbejde med bæredygtighed i dit leder-
skab, herunder de 17 verdensmål, grøn omstilling og mar-
kedstendenser. 

Du lærer at motivere dine medarbejdere og bidrage til at 
udvikle en virksomhedskultur der understøtter bæredygtig 
forretningsudvikling. Du vil desuden kunne anvende din nye 
viden til at udvikle en bæredygtig virksomhedskultur med 
henblik på at øge kunde- og medarbejdertilfredshed og 
understøtte en bæredygtig forretningsudvikling.

GRØN OMSTILLING
ET AF FREMTIDENS VIGTIGSTE PARAMETRE

/ AMU-MÅL 45251 LEDELSE AF GRØN OMSTILLING OG BÆREDYGTIGHED

MÅLGRUPPE
Ledere som ønsker indblik i - eller står for virksomhedens 
bæredygtighed og grøn omstilling.

VARIGHED
2 dage

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov. Se 
priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk

Er det vigtigt for dig at kunne identificere og planlægge 
optimeringsprocesser, som bidrager til virksomhedens 
bæredygtige udvikling og virksomhedsvalgte indsatser? Så 
er dette kursus lige noget for dig.

På kurset vil du lære at anvende viden om grøn omstilling 
- herunder de 17 verdensmål - konkret i forhold til forret-
ningsudvikling. Du opnår viden om almindeligt kendte 
ledelsesteorier med henblik på optimering af såvel men-
neskelige som økonomiske ressourcer - herunder FLOW, 
spild, flaskehalse og lignende. 

Du vil lære på det operationelle ledelsesniveau at kunne 
identificere og planlægge optimeringsprocesser, som 
bidrager til virksomhedens bæredygtige udvikling samt 
til indsatsområder, virksomheden har valgt. Desuden vil 
der blive lagt vægt på betydningen af at kunne identificere 
og registrere valide data, som kan give indikationer om 
fremskridt. 

Du opnår viden til at kunne motivere og inddrage med-
arbejderne i virksomhedens indsatser for bæredygtig 
forretningsudvikling, herunder skabe bevidsthed om 
hvordan virksomhedens indsatser bidrager til bæredygtig 
samfundsudvikling og relevante verdensmål.

BÆREDYGTIGHED
TIL DIG SOM SKAL FORRETNINGSUDVIKLE EN 
VIRKSOMHEDSKULTUR MED BÆREDYGTIGHED

/ AMU-MÅL 45214 LEDELSE AF BÆREDYGTIG FORRETNINGSUDVIKLING

MÅLGRUPPE 
Ledere som står for virksomhedens bæredygtighed og grøn 
omstilling.

VARIGHED
3 dage

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov.  
Se priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk
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Zleep Hotels anbefaler U/NORD Kursuscenter 
til alle virksomheder, som ønsker at gøre en 
god investering med at kompetenceløfte sine 
medarbejderne.

Hos Zleep Hotels gør vi meget ud af at kompetenceudvikle 
vores medarbejdere og give hver enkelt medarbejder troen 
på sig selv, og på at de kan meget mere end de selv tror. 
Det giver dem desuden lysten til at ville endnu mere, og de 
bliver sultne for yderligere udvikling.

I takt med at deres udvikling og kompetencer stiger, giver 
vi dem desuden muligheden for at sætte høje mål - nemlig 
drømmen om at blive hotelchef. 

Når vi ansætter hotelchefer, er alle i spil, både interne og 
eksterne. Vi er meget stolte over at kunne fortælle at 40 % 
af vores hotelchefer er ansat indenfor egen rækker. 

Det beviser, at ens karriereønske kan gå i opfyldelse med 
en god kombination af vilje, dygtighed, erfaring og kompe-
tenceudvikling.

/ TINA BERNING
HR DIREKTØR FOR ZLEEP HOTELS

Bliv en endnu bedre leder ved at anvende professionelle 
coachingredskaber og værktøjer på dit eget lederskab.

 > Du kan blive en endnu bedre leder ved at anvende 
coachingredskaber og værktøjer på dit eget lederskab. 

 > Lær at reflektere over egen rolle og indsats samt at 
forventningsafstemme med dig selv. Du sikrer en 
løbende udvikling af dig som leder, som både dine 
medarbejdere, din chef, dig selv og måske endda dine 
nærmeste får glæde af. 

 > Du opnår mere arbejdsglæde og kvalificerer din egen 
indsats, og dermed opnår du endnu bedre resultater. 

 > Vi arbejder med dine ressourcer og får skabt selvind-
sigt. Det er dig, vi tager udgangspunkt i!

Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi 
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling 
og gruppearbejde. 

LEDER - COACH DIG SELV
PROFESSIONELLE COACHINGREDSKABER OG VÆRKTØJER

KOMPETENCELØFT BETALER SIG...
... OG ONLINE UNDERVISNING MULIGGØR UDDANNELSE I HELE DANMARK

/ IDV - KURSUS - COACHING

MÅLGRUPPE 
Dette kursus er for dig, der har mod på at kigge indad og 
finde det lag som giver dig ressourcerne til at være en 
endnu bedre leder.

VARIGHED
2 dage.

PRIS
Kr. 2.900,- inkl. forplejning.
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Få redskaber og idéer til, hvordan du kan åbne op for dine 
styrker som leder og blive den bedste lederudgave af dig 
selv. 

Lær desuden metoder til hvordan du kan træde i karakter 
og indfri dine ønskede resultater for ledelse, medarbej-
deransvar, projekter m.m.

Vi arbejder blandt andet med: 

 > Din personlige lederstil, ansvar, roller, rammer og for-
ventninger, så du kan træde i karakter som leder - både 
over for dine medarbejdere, din chef og dig selv!

 > Hvordan du kan fremstå som en overbevisende og tro-
værdig leder, og få skabt respekt omkring din position.

Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi 
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling 
og gruppearbejde. 

TRÆD I KARAKTER
BLIV DEN BEDSTE UDGAVE AF DIG SELV SOM LEDER

/ IDV - KURSUS - DIN STYRKE SOM LEDER

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere, HR-konsulenter, lederaspiranter og 
nøglepersoner, som ønsker at træde i karakter som leder.

VARIGHED
2 dage.

PRIS
Kr. 2.900,- inkl. forplejning.
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/ DIANA HERVØ
BYGNINGSKONSTRUKTØR, ARBEJDSMILJØKOORDINATOR & 

PROJEKTLEDER HOS ENTREPRENØR SØREN KRISTENSEN A/S

I mit job som projektleder kommer jeg ofte ud i 
situationer, som kræver ekspertise og korrekt 
indgangsvinkel.

Gennem mit lederuddannelsesforløb hos  
U/NORD Kursuscenter, har jeg fået en masse 
værktøjer til at kunne bestride min lederstilling 
med de bedste kvalifikationer.

Jeg vil klart anbefale Den grundlæggende  
lederuddannelsen til andre der skal stå for  
ledelse, uanset art.



Ifølge statistik fra Dansk Arbejdsgiverforening (DA) ligger 
det gennemsnitlige sygefravær på 3,15 % hvilket svarer til 7 
fraværsdage pr. medarbejder pr. år.

På kurset beskæftiger vi os blandt andet med:
 > Er stress kommet for at blive?
 > Hvad skal der til for at skabe trivsel?
 > Sygefravær og opsigelser hænger oftest sammen med 

mistrivsel
 > Feedback – ja tak! Men hvordan?

Kurset gennemføres i et uformelt kursusmiljø, hvor vi 
veksler mellem korte oplæg, øvelser, erfaringsudveksling 
og gruppearbejde. 

TRIVSEL OG FRAVÆR 
Undersøgelser viser at manglende anerkendelse og 
opbakning fra nærmeste leder, samt brok fra kolleger 
er de største arbejdsglædedræbere. 

/ IDV - KURSUS - SKAB ARBEJDSGLÆDE

Kurset tager udgangspunkt, i de udfordringer du oplever 
mht. trivsel og fravær i din virksomhed. 

MÅLGRUPPE 
Enkeltpersoner, teams eller afdelinger, som ønsker at kun-
ne nedbringe sygefravær og skabe trivsel.

VARIGHED
2 dage.

PRIS 
Kr. 2.900,- inkl. forplejning.

Jeg gennemførte ”Den grundlæggende lederud-
dannelse” online uddannelsen under Corona, hvor 
det lykkes 2 dygtige undervisere, at ”fange os” via 
et godt sammensat program, som sikrede et godt 
overblik i ledelse.

Jeg værdsatte, at der var sat god tid af til, at man 
kunne debatteret med de andre kursister. 

Faggrupper som ikke nødvendigvis havde 
samme baggrund som en selv, og som måske allere-
de fungerede som ledere.

Udbyttet med selve uddannelsen er først rigtig 
begyndt at gå op for mig efterfølgende, hvor jeg nu, 
step by step, anvender mine nye kompetencer på 
arbejdspladsen.
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Vi ved, at 25 % af alle nye medarbejdere stopper inden for 
det første år i en ny ansættelse. Og det er et dyrt bekendt-
skab! 

På kurset arbejder vi med praktiske og menneskelige 
aspekter inden for onboarding, som fx:

 > Hvilken profil skal den nye medarbejder have?
 > Gennemførelse af screeningssamtaler og udvælgel-

sesprocessen.
 > Hvordan den nye medarbejder kan blive integreret og 

dermed produktiv på kortere tid.
 > Lavere personaleomsætning: Trivsel og arbejdsglæde 

er en vigtig faktor for fastholdelse. Hvad kan virksom-
heden gøre for at sikre at medarbejderne bliver?

ONBOARDING

/ IDV - KURSUS - REKRUTTERING OG MODTAGELSE

MÅLGRUPPE 
Ledere, teamledere, HR-konsulenter og andre med perso-
naleansvar. 

VARIGHED
2 dage.

PRIS 
Kr. 2.900,- inkl. forplejning.

Tiltrækker I de rigtige medarbejdere? Og har I redska-
berne til at screene og dermed ansætte medarbejde-
re, der bliver i jobbet? 

Jeg kan varmt anbefale 
Den Grundlæggende Lederuddannelse 
til alle som ønsker at blive klædt grundigt 
på til lederrollen.

/ ALLAN LUND KRISTENSEN
GENTOFTE KOMMUNE, TEKNISK AFDELING
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/ IDV - KURSUS - DISTANCELEDELSE

Du lærer at diagnosticere, organisere og sturkturere 
forskellige problembehandlingsprocesser, herunder 
kendskab til forskellige værktøjer, der fremmer de kreative 
og dynamiske processer i forskellige miljøer.

Du får kendskab til lederrollen og hvilke krav, du skal 
opfylde, for at kunne agere som sparringspartner.

MÅLGRUPPE 
Dette kursus er for dig, der har mod på at kigge indad og 
finde det lag som giver dig ressourcerne til at være en 
endnu bedre leder.

VARIGHED
3 dage

PRIS
Vores priser fastsættes efter den gældende finanslov.  
Se priserne på vores hjemmesiden www.kursus.unord.dk

FORANDRINGSLEDELSE
VÆRKTØJER TIL PROBLEMBEHANDLINGSPROCESSER

/ AMU- MÅL 43572 - LEDELSE AF FORANDRINGSPROCESSER

Er du leder i en organisation, hvor I har valgt at ændre 
på samarbejdsstrukturen, og dermed besluttet at gøre 
op med den traditionelle samarbejdsmodel? Og har I 
gennemarbejdet fordele, ulemper samt model for den 
nye samarbejdsstruktur? Distanceledelse kræver godt 
indblik i motivationsfaktorer og drivkraft hos hver enkelt 
medarbejder i teamet. Det kræver mod – at du tør stole på 
leverancen. 

På kurset ser vi bl.a. andet på:
 → Samarbejde på distancen – hvordan du kan sikre  

samarbejdet på tværs af teamet, når hjemmearbejde er 
lige så almindeligt som at møde fysisk ind på jobbet?

 → Motivation – hvordan kan du sikre optimal motivation for 
den enkelte medarbejder?

 → Virkemidler til ledelse af et team på distancen.
 → Struktur eller tilfældigheder? Den gode struktur i  

ledelse på afstand.
 → Lederens behov. Hvad har du brug for, for at føle dig 

komfortabel i rollen som distanceleder?

LEDELSE PÅ DISTANCEN
ARBEJDSLIVETS NYE NORMAL
Uanset om der er tale om store eller små afstande, 
og om permanente eller midlertidige afstande, så har 
afstande konsekvenser for såvel samarbejdet som for 
den enkelte medarbejder og arbejdspladsen. 

Kurset gennemføres i et uformelt læringsmiljø, hvor under-
visningen veksler mellem korte oplæg, erfaringsudveksling, 
refleksion og gruppeopgaver.

Kurset tager udgangspunkt i de udfordringer du oplever, 
eller forventer at møde, i rollen som leder på distancen.

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere eller lederaspiranter. Virksomhedens 
lederteam.

VARIGHED
1 dag.

PRIS 
Kr. 1.500,- inkl. forplejning.

/ ONLINE FORLØB
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ALLE VORES UDDANNELSESFORLØB KAN SOM 
UDGANGSPUNKT GENNEMFØRES ONLINE.

Har du lyst til at afprøve om online undervisning er 
noget for dig eller for dine medarbejdere og virk-
somhed? Så er du velkommen til at afprøve det i 
prakjsis, før du beslutter dig.

Ring til vores kursusafdeling på telefon 21 42 30 43, 
så booker vi et tidspunkt, hvor det passer dig, at 
afprøve online undervisning ved din pc, IPad eller 
iPhone. 



Kursuscenter
Se mere på www.kursus.unord.dk
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/ NORDSJÆLLANDS STØRSTE 
KURSUS- OG UDDANNELSESCENTER
U/NORD Kursuscenter er hovedstadsregionen største udbyder af efteruddannelser indenfor arbejdsmarkedsuddan-
nelserne. Hvert år kompetenceudvikler vi mere end 10.000 kursister – og det er ikke tilfældigt, at så mange vælger os. 

Vores undervisere kombinerer høj faglighed med voksenpædagogisk viden og erfaring. Det giver undervisning af høj 
kvalitet og stor tilfredshed hos vores kursister.

Ud over ledelse tilbyder vi også kurser og uddannelser inden for blandt andet:
 > IT-kurser
 > Kontor & administration
 > Salg & kommunikation
 > Regnskab & økonomi
 > Personlig udvikling
 > Transport
 > Medico / Industriområder
 > Byggeri
 > OG meget meget mere….

/ KONTAKT
Kontakt os gerne for en gratis og uforpligtende samtale som kan give dig et godt overblik over mulighederne for kurser 
og arbejdsmarkedsuddannelser, samt økonomien – herunder mulighederne for tilskud og kompensation.  
Telefon: 48 29 00 07 / mail: salg@unord.dk

/ HER FINDER DU OS
HILLERØD:  Peder Oxes Allé 4, 3400 Hillerød
LYNGBY: Lundtoftevej 93, 2800 Kgs. Lyngby

mailto:salg%40unord.dk?subject=

