
DEN REGIONALE POSITIVLISTE
- FÅ NYE KOMPETENCER OG STYRK DINE JOBMULIGHEDER 

Med et uddannelsesforløb forbed-
rer du dine jobmuligheder og kan 
styrke dine kompetencer, som giver 
dig gode forudsætninger for netop 
det job, du drømmer om. Måske 
overvejer du også et brancheskifte.
Arbejdsmarkedet er i en rivende 
udvikling og derfor kan det kræ-
ve en opkvalificering at komme 
i betragtning til dit nye job. I HK 
Nordjylland vil vi gerne hjælpe dig 
med at opnå de fornødne kompe-
tencer til at komme godt videre i dit 
arbejdsliv. Det gør vi i samarbejde 
med UCN act2learn, Aalborg Han-
delsskole og Kursuscenter Nord på 
EUC Nord.

SE DE MANGE 
SPÆNDENDE OG 

RELEVANTE  
FORLØB



FORMÅL MED DENNE BROCHURE
• Inspirere dig
• Vise dig et udpluk af spændende og relevante forløb, der også taler ind i 

fremtidens kompetencer og på tværs af fag og brancher
• Vise dig den store variation af forløb, der sikrer dig det bedste match og styr-

kelse af dine kompetencer. Lige fra AMU til akademi- eller diplomniveau
• Vise dig hvor let det er – og hvem du kan kontakte for mere vejledning

MÅLGRUPPE
Målgruppen for Den regionale uddannelsespulje er alle ledige, dog ikke borgere i 
fleksjob.

DEN REGIONALE POSITIVLISTE
Der er lavet en liste over de kurser og uddannelsesforløb, som jobsøgende 
uanset uddannelsesbaggrund kan vælge mellem. Listen hedder Den regionale 
positivliste.
På Den regionale positivliste kan du finde korte, erhvervsrettede forløb på fagom-
råder, hvor der er mangel på arbejdskraft, eller hvor man forventer mange jobåb-
ninger det næste halve år.
Det er dit jobcenter, der godkender forløb fra Den regionale positivliste. 
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye5

FORSØG I 2021
Som noget nyt, har jobsøgende i 2021 ret til ét kort kursus fra første ledigheds-
dag. Det er vigtigt at understrege, at retten kun er til stede, så længe den enkelte 
kommune stadig har regionale uddannelsesmidler. Så kontakt altid dit jobcenter 
for at få bekræftet, at midlerne ikke er opbrugte.

KURSUSMULIGHEDER PÅ DEN REGIONALE POSITIVLISTE 
Denne brochure er ikke udtømmende men kun tænkt som inspiration. Du kan se 
de tre uddannelsesinstitutioners fulde udbud for jobsøgende her:
• Aalborg Handelsskole: http://kortlink.dk/2bye2
• UCN Act2learn: http://kortlink.dk/2bye3
• EUC Nord: http://kortlink.dk/2bye4
Der er selvfølgelig også mulighed for andre spændende og relevante forløb på 
Den regionale positivliste. Læs mere om RAR-område Nordjylland her:
• Positivliste, digital visning med søgefunktion i forhold til erhvervsgrupper: 

http://kortlink.dk/2c6yv
Her kan du også læse om din mulighed for at vælge forløb fra tilstødende 
RAR-område. RAR Nordjylland støder op til RAR Vestjylland og RAR Østjylland. 

http://kortlink.dk/2bye5 
http://kortlink.dk/2bye2
http://kortlink.dk/2bye3
http://kortlink.dk/2bye4
http://kortlink.dk/2c6yv


AALBORG HANDELSSKOLE 

BÆREDYGTIGT INDKØB I VIRKSOMHEDEN
2 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr. 49683

Stillingtagen til bæredygtighed er højt på dagsordenen hos mange virksomheder, 
kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.
På kurset 
• dykker vi dybere ned i emnet
• får du redskaber til at vurdere produkter i forhold til bæredygtighed
• får du kompetencer til at vurdere og medvirke til udvikling af en bæredygtig 

indkøbspraksis
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5un
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

BLIV STÆRK I AT ARBEJDE I EXCEL REGNEARK
5 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr. 47218, 44346, 40750

Har du behov for at kunne anvende Excels mange funktioner i dit daglige arbej-
de? Eller søger du job, hvor Excel er en fordel eller en forudsætning? 
På dette kursus bliver du klædt på til at kunne 
• behandle tal
• foretage beregninger med Excel
• visualisere resultaterne
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uq
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

http://kortlink.dk/2c5un
http://kortlink.dk/2c5uq


KOMMUNIKATION OG KONFLIKTHÅNDTERING
3 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr. 44853

På dette kursus:
• får du redskaber og enkle teknikker til håndtering af konflikter
• får du værktøjer til at anvende den rette adfærd i konfliktsituationer
• opnår du forståelse for menneskers forskellige roller og psykologiske spil
• lærer du at skelne mellem konfliktfremmende og -dæmpende adfærd
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5us
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst 
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

LØNKURSUS I PRAKSIS
12 dage - kl. 8.05-15.25 - AMU-nr. 49522, 47382, 48653, 40013, 40012, 47379

Du kommer på dette kursus igennem alle faser i håndteringen af lønbogholderiet 
fra a til z, herunder
• lønberegning
• udarbejdelse af lønsedler
• bogføring af løn
• afstemning af lønbogholderiet
• digitale indberetninger
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5ut
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst 
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

http://kortlink.dk/2c5us
http://kortlink.dk/2c5ut


FÅ SUCCES MED SALGET
7 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr. 47236, 45389, 47253, 46472

Dit salgstalent får et boost på dette kursus med fokus på praktiske redskaber til at 
arbejde struktureret og bevidst med det personlige salg. 
Du lærer blandt andet:
• at anvende salgsteknikker til at afdække kundens købsbehov og motiver
• at præsentere kunden for en optimal løsning
• at spotte forskellige kundetyper og tilpasse dialogen herefter
• at kende dine kunder og teknikker til mersalg
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uu
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst 
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

SOCIALE MEDIER I VIRKSOMHEDEN
3 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr. 49556

Efter dette kursus kan du: 
• anvende sociale medier til markedsføring og branding af virksomheden
• formulere tekster og anvende billeder med det at fastholde og tiltrække kun-

der
• bidrage til udvikling af e-koncept og har kendskab til lovmæssige krav.
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uv
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst 
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

http://kortlink.dk/2c5uu
http://kortlink.dk/2c5uv


ONLINE KUNDESERVICE OG RÅDGIVNING
2 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr. 47189

På dette kursus får du: 
• kompetencer til at anvende online services, herunder webbaserede fora og 

netværk til kommunikation med virksomhedens kunder, leverandører og sam-
arbejdspartnere

• viden om, hvordan du sikrer, at lovmæssige krav overholdes i relation til on-
line markedsføring og handel 

• redskaber til at yde en optimal service telefonisk, med nyhedsbreve, mails og 
websider

Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uw
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst 
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

KVALITET OG KUNDESERVICE I TURIST OG REJSEBRANCHEN
2 dage - kl. 8.00-15.25 - AMU-nr.46500

På dette kursus 
• styrker du dine kompetencer og bliver bedre til at servicere gæster
• bliver du kvalificeret til at yde kundeservice og deltage i kvalitetsarbejde
• lærer du at håndtere forskellige typer af gæster og turister
• får du indsigt i kundeforståelse- og loyalitet, konflikthåndtering samt kulturdif-

ferentieret service
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5ux
Sted og kontaktperson:
Aalborg Handelsskole, Langagervej 16, 9220 Aalborg Øst 
Kontakt: Maria Rytter Dolbak, telefon 9133 3303, mail: mrd@ah.dk

http://kortlink.dk/2c5uw
http://kortlink.dk/2c5ux


EUC NORD

DESIGN AF HJEMMESIDE
2 dage - kl. 8.05-15.25 - IT-værksted - Modulnr. 40342

På dette forløb får du: 
• kendskab til at oprette og redigere hjemmesider
• viden om at implementere portalløsninger
• værktøjer til at instruere andre i opdatering af indhold i portalen
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye4
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

DESKTOP PUBLISHING
3 dage - kl. 8.05-15.25 - IT-værksted - Modulnr. 44361

På dette forløb får du: 
• kendskab til at opstille fx brochurer og andre præsentationsmaterialer
• indsigt i hvilke værktøjer, der passer bedst til hvilke opgaver
• værktøjer til at arbejde fra skitse til færdigt produkt
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye4
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

http://kortlink.dk/2bye4
http://kortlink.dk/2bye4


LEAN I ADMINISTRATIVE FUNKTIONER
1 dage - kl. 8.05-15.25 - Modulnr. 40370

På dette forløb får du: 
• en basal viden om lean-værktøjer og 
• kan iværksætte lean-processer i egne arbejdsfunktioner
• indsigt i værktøjer til fx at afdække spild og vælge processer til optimering
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye4
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

LEAN-KORTLÆGNING AF VÆRDISTRØMME
2 dage - kl. 8.05-15.25 - Modulnr. 40372

På dette forløb får du: 
• værktøjer til kortlægning af værdistrømme inden for eget arbejdsområde og 
• til samarbejde med andre at effektivisere arbejdsprocesser
• indsigt i hvordan indsatsområder vurderes som velegnede til optimering
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye4
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

KOMMUNIKER BEDRE SOM FRONTMEDARBEJDER
5 dage - kl. 8.05-15.25 - Modulnr. 47297, 47296, 47250, 45389

På dette forløb får du: 
• kompetence til at styre samtaler gennem relevante kommunikationsteknikker 

og at give konstruktiv feedback
• kendskab til målrettet kundeservice ved at skelne mellem forskellige kundety-

per
• værktøjer til håndtering af konflikter
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye4
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

http://kortlink.dk/2bye4
http://kortlink.dk/2bye4 
http://kortlink.dk/2bye4


BEDRE MØDER OG REFERATER
3 dage - kl. 8.05-15.25 - Modulnr. 49730, 47298

På dette forløb får du: 
• værktøjer til at planlægge og lede forskellige typer af møder 
• skærpet fokus på hvordan møder giver værdi for både virksomhed og delta-

gere
• teknikker til at udarbejde forskellige notater og referater
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye4
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

FORANDRINGSLEDELSE
8 dage - kl. 8.05-14.30 + vejledning + mundtlig eksamen - Modulnr. 37519

Akademiuddannelsen udbydes i samarbejde med UCN act2learn - Erhverv
På dette forløb får du: 
• viden om hvordan du afdækker et forandringsbehov
• kompetencer til at lede forandrings- og udviklingsprocesser i praksis
• indsigt til at vurdere hvilke redskaber, der er relevante i konkrete forandrings-

processer 
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uy
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

http://kortlink.dk/2bye4
http://kortlink.dk/2c5uy


PROCESFACILITERING
4 dage - kl. 8.05-14.30 + vejledning + mundtlig eksamen - Modulnr. 37654 – 5 
ECTS - Akademiuddannelsen udbydes i samarbejde med UCN act2learn - 
Erhverv

På dette forløb får du: 
• kompetence til at facilitere mindre og større grupper med henblik på at skabe 

læring og udvikling 
• indblik i analyse af kommunikation og udviklende feedback
• viden om etik i procesfacilitering
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uy
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

LEDELSE AF BÆREDYGTIGHED
4 dage - kl. 8.05-14.30 + vejledning + mundtlig eksamen - Modulnr. 37976 – 5 
ECTS - Akademiuddannelsen udbydes i samarbejde med UCN act2learn - 
Erhverv

På dette forløb får du: 
• kendskab til bæredygtighed ud fra et organisatorisk og samfundsmæssigt 

perspektiv
• viden om at udvikle ledelsesopgaven ud fra en overordnet bæredygtigheds-

forståelse
• værktøjer til lede og formidle problemstillinger i forhold til ledelse af bæredyg-

tighed
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uy
Sted og kontaktperson:
Kursuscenter Nord, Hestkærvej 30, 9800 Hjørring 
Kontakt: Helle Dejligbjerg, mobil.: 7224 6351, mail: hd@eucord.dk 

http://kortlink.dk/2c5uy
http://kortlink.dk/2c5uy


UCN ACT2LEARN

SAGSBEHANDLING
7 dage kl. 08.30-15.00 + læsecafe + skriftlig eksamen fordelt på 12 uger - 
Modulnr. 37545

På dette forløb får du: 
• indblik i de retsregler og grundsætninger, som er gældende i den offentlige 

sagsbehandling, og du lærer at integrere din nye viden i dit daglige arbejde.
• en grundig introduktion til de retslige grundprincipper i sagsbehandling i den 

offentlige sektor.
• en indsigt i Forvaltningslovens, Offentlighedslovens og Persondatalovens 

vigtigste principper ift. sagsbehandling inden for den offentlige sektor.
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye3 
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ 
Kontakt: Pia Ovesen, mobil.: 7269 1652, mail: pio@UCNact2learn.dk   

http://kortlink.dk/2bye3


BORGERKOMMUNIKATION  
7 dage kl. 08.30-15.00 inkl. vejledning + læsecafe + mundtlig eksamen for-
delt på 12 uger - Modulnr. 37547

På dette forløb lærer du: 
• hvordan du vejleder og understøtter borgernes og brugernes samt planlæg-

ning og gennemføre af 
• en mundtlig vejledning ifm. med eksempelvis digitale selvbetjeningsløsninger.
• at kommunikere målrettet og effektivt - både skriftligt og mundtligt.
• at arbejde med kommunikationsplanlægning og med strategier for forskellige 

digitale kanaler. 
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye3 
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn, Mylius Erichsens Vej 137, 9210 Aalborg SØ 
Kontakt: Pia Ovesen, mobil.: 7269 1652, mail: pio@UCNact2learn.dk

STYRK DIN ONLINE KOMMUNIKATION OG FACILITERING
3 online dage kl. 08.30-12.00 + 3 hotline med mulighed for personlig spar-
ring fordelt på 4 uger

På dette forløb får du: 
• indsigt i det særlige ved online kommunikation og konkret træning i at kom-

munikere igennem en skærm.
• værktøjer og teknikker du kan bruge, når du står i konkrete situationer, hvor 

du er udfordret på onlinemediet.
• indsigt i de centrale elementer i forbindelse med planlægning, facilitering og 

opfølgning samt en udvikling af din personlige online faciliteringsstil.
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye3 
Sted og kontaktperson:
Online (live-stream) 
Kontakt: Pia Ovesen, mobil.: 7269 1652, mail: pio@UCNact2learn.dk

http://kortlink.dk/2bye3
http://kortlink.dk/2bye3


METODE TIL OPGAVELØSNING I OFFENTLIG ADMINISTRATION
24 til 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage + vejledning + 
projektskrivning + mundtlig eksamen fordelt på 12 uger

På dette forløb får du: 
• redskaber og metoder til administrative opgaveløsninger, herunder dokumen-

tation og digital sagsbehandling.
• redskaber til at planlægge og gennemfører evalueringer.
• værktøjer til projektstyring og processtyring, som sætter dig i stand til at selv-

stændigt at gennemføre projektarbejde samt kvalitetssikre opgaveløsning i 
den offentlige sektor.

Du følger og deltager i undervisningen for modulet sammen med de studerende 
fra ”Administrationsbacheloruddannelsen”.
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye3
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn / UCN Business Hobrovej, 9000 Aalborg 
Kontakt: Pia Ovesen, mobil.: 7269 1652, mail: pio@UCNact2learn.dk

SKATTESYSTEMET, SKATTERET OG SAGSBEHANDLING
24 til 28 undervisningsdage fordelt på halve og hele dage + 72 timers forbe-
redelse forud for den mundtlig eksamen + mundtlig eksamen fordelt på 12 
uger

På dette forløb får du: 
• kendskab og kompetencer ifm. opkrævning og beregning af skatter. 
• værktøjer til gennemførelse af korrekt sagsbehandling i behandling af skatte-

sager.
• viden om Indkomstarter, indkomstopgørelse og skatteberegning
Du følger og deltager i undervisningen for modulet sammen med de studerende 
fra ”Administrationsbacheloruddannelsen”.
Læs mere her: http://kortlink.dk/2bye3
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn / UCN Business Hobrovej, 9000 Aalborg 
Kontakt: Pia Ovesen, mobil.: 7269 1652, mail: pio@UCNact2learn.dk

http://kortlink.dk/2bye3
http://kortlink.dk/2bye3  


PROJEKTLEDELSE OG PRINCE2® FOUNDATION 
7 dage kl. 08.30-15.00 + vejledning + selvstudie + eksamen + 3 dage kl. 09.00 
– 15.00, fordelt på 6-8 uger - Modulnr. 37518

På dette forløb lærer du: 
• at skabe forandringer - at trække i trådene og have ansvaret og rollen som 

organisator 
• at du kan arbejde med den teoretiske ballast med teori og metoder inden for 

projektledelse og projektstyring.
• Meteroder der giver dig mulighed for en PRINCE2® Foundation certificering. 

Du vil her arbejde med Temaer og principper - Processer og delprocesser - 
Planlægning og styring inden for PRINCE2®-metoden  

Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5uz
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV 
Kontakt: Vicki Frederiksen, mobil.: 7269 1734, mail: vbff@UCNact2learn.dk   

DIGITAL MARKEDSFØRING  
8 dage kl. 08.30-15.30 + vejledning + selvstudie + eksamen fordelt på 6 uger 
- Modulnr. 37607

På dette forløb lærer du: 
• At arbejde med strategiske, taktiske og operationelle markedsføringsopgaver, 

samt håndtering af digitaliseringen af salg og markedsførings indsatserne.
• At arbejde med strategi med fokus på målsætninger og KPI’er (Key Perfor-

mance Indicators), Forretningsforståelse og webanalyse , Søgemaskineopti-
mering, Adwords, Retargeting, display, affiliate, Google analytics, usability og 
brugertests, Content marketing, email marketing

• At arbejde med konceptudvikling til mobile enheder
Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5v4
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV 
Kontakt: Vicki Frederiksen, mobil.: 7269 1734, mail: vbff@UCNact2learn.dk   

http://kortlink.dk/2c5uz
http://kortlink.dk/2c5v4


SOCIAL MEDIA MANAGER
8 dage kl. 08.30-15.30 + vejledning + selvstudie + eksamen fordelt på 6 uger 
- Modulnr. 37597. 

På dette forløb lærer du: 
• Hvordan du markedsfører dig eller din virksomhed gennem de sociale medier, 

og udnytter det potentiale der er på Facebook, Linkedin, Instagram og andre 
sociale platforme.

• Lær hvordan du lægger en effektiv strategi i dit brug af sociale medier, hvor-
dan du laver virksomhedens image ”den gode statusopdatering”, hvordan du 
implementerer en social mediestrategi

• hvordan du producerer video til brug i dine social medieopslag, hvordan du 
måler effekten af ens aktiviteter på bl.a Facebook og Instagram og at mestre 
annonceringsmulighederne på Facebook

Læs mere her: http://kortlink.dk/2c6yy
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV 
Kontakt: Vicki Frederiksen, mobil.: 7269 1734, mail: vbff@UCNact2learn.dk   

GOOGLE CERTIFICERET MANAGER
8 dage kl. 08.30-15.30 + vejledning + selvstudie + eksamen fordelt på 6 uger 
- Modulnr. 37959 + 37955

På dette forløb lærer du: 
• hvordan man sikrer virksomheder en markant digital synlighed, og hvordan 

man kommer til tops i Googles søgeresultater. I løbet af uddannelsen får du 
solide kompetencer inden for Google Ads (tidligere Google AdWords), SEO 
og google analytics.

• hvordan du kan eksekvere, effektmåle og evaluere, og du kan afrapportere 
resultaterne i et format, som passer til målgrupper uden viden om digital mar-
kedsføring (fx ledelsesniveauer).

• kompetencer der kan give ansættelse som fx Marketing Manager, Marketing 
Coordinator og E-commerce Manager.

Læs mere her: http://kortlink.dk/2c5v6
Sted og kontaktperson:
Online via Teams 
Kontakt: Vicki Frederiksen, mobil.: 7269 1734, mail: vbff@UCNact2learn.dk   

http://kortlink.dk/2c6yy
http://kortlink.dk/2c5v6


LEDELSE I PRAKSIS
8 dage kl. 08.30-15.30 + vejledning + selvstudie + eksamen fordelt på 6-8 
uger - Modulnr. 37454

På dette forløb lærer du: 
• at identificere og vurdere egne personlighedstræk og psykologiske drivkræfter 

i din rolle som leder. Du udvikler din personlige lederadfærd og kvalificerer dig 
til at varetage ledelsesmæssige funktioner i praksis. 

• igennem ledelsesteori om forskellige ledelsesformer og deres effektivitet i 
konkrete situationer. Herudover får du kendskab til ledelsesmæssige krav og 
forventninger, som stilles til varetagelsen af lederrollen.

• at forstå betydningen af dialog som værktøj, og forholde dig bevidst til din 
kommunikation. Med en grundlæggende forståelse for kommunikationspro-
cessen lærer du at håndtere forhandlingssituationer, dialog i formelle møder, 
samt at præsentere budskaber og problemstillinger

Læs mere her: http://kortlink.dk/2c6yz
Sted og kontaktperson:
UCN act2learn, Sofiendalsvej 60, 9200 Aalborg SV
Kontakt: Vicki Frederiksen, mobil.: 7269 1734, mail: vbff@UCNact2learn.dk

VEJLEDNING OG TILMELDNING
Det er dit jobcenter, der godkender forløb fra den regionale positivliste.

FINDER DU PROCESSEN LIDT UOVERSKUELIG?
Så er kontaktpersonerne på uddannelsesinstitutionerne også klar til at vejlede dig.
Som medlem i HK Nordjylland kan du også kontakte:
Karriere- og Uddannelseskonsulent Jane Helweg Foget på mail 
jane.helweg.foget@hk.dk eller tlf.: 3364 1835

http://kortlink.dk/2c6yz
http://kortlink.dk/2bye3

