
HK Hovedstaden og NEXT - Kursuscenter København har i samarbejde 
udviklet en speciel målrettet uddannelse for mellemledere i det offentlige.

De offentlige medarbejdere vil her få mulighed for at tage en moderne  
værdibaseret lederuddannelse, der giver en teoretisk og praksis 
orienteret viden og forståelse af betydningen af kvalitet, resultater og 
effektivitet i en politisk styret organisation. 

Udannelsen er sammensat af eksisterende moduler fra grundliggende 
lederuddannelse med udvidede moduler, der løfter uddannelsen til at få 
et bedre fundament til ledelse og dermed imødekommer et bredt ønske 
om praksisnære lederuddannelser i det offentlige. Der vil indgå kompe-
tenceudvikling i forhold til videre udvikling på uddannelsen.

At være leder handler om at lede og skabe resultater gennem andre. 
Det er en disciplin, der kan læres ved at bruge personlige styrker  
optimalt. Ledelse handler om praktisk kunnen ved at anvende en række 
ledelsesværktøjer i praksis samt kende sig selv i lederrollen.

Arbejder du som mellemleder, koordinator eller sparring, i en admini-
strativ servicefunktion, it eller andet, eller har du måske lyst til ledelse 
og ønsker at være klædt godt på til den kommende lederrolle er dette 
uddannelsen for dig. Et lederudviklingsforløb på 25 dage opbygget af 11 
moduler af 2-3 dages varighed + et 1 dags arbejdsret der kan tilføres.

Uddannelsen gennemføres på NEXT - Kursuscenter København, i et 
fagligt miljø omkring lederuddannelser.

FORMÅL
Det overordnede mål er at lære, hvad ledelse 
er, og at give redskaber samt praktisk træning 
i håndtering af fremadrettede udfordringer, 
som leder. Uddannelsen er et udviklingsfor-
løb, der gennem personlige og menneskelige 
kompetencer, giver en øget forståelse for 
lederrollen. Undervisningen er baseret på 
erfaringsmæssig læring, der sikrer effektiv 
overførelse af teori til læring, hvor formålet er: 

• At få indsigt i lederfunktionen.

• Opbygning af personlige og  
 ledermæssige kompetencer.

• Forståelse for arbejdspladsens kultur,  
 værdier og magtforhold.

• Hvordan skabes et godt arbejdsmiljø  
 og hvorfor er det så vigtigt?.

• At vide hvad der skaber motivation  
 og inspiration.

• Hvordan håndteres konflikter - 
 kommunikationsprocessen. 

• Hvordan påvirker forandring  
 arbejdsprocesserne.

• Hvordan skabes den værdibaserede  
 samtale.

• Hvordan bliver man bedre til at  
 præsentere sit budskab.

• Etablering af netværk til andre ledere i  
 det offentlige.
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INDHOLD

Gennem hele kurset vil vi have fokus på de specielle forhold, der gør sig gældende som offentlig ansat. Ligeledes vil vi også  
arbejde med de forskellige organisatoriske niveauer, samt anvende anerkendende ledelsestilgang i undervisningen.
Inden kursets start skal du have tænkt over en ledelsesmæssig udfordring, der kan arbejdes med under forløbet.
Litteraturliste og materiale udleveres på hvert modul. 

HK MELLEMLEDERUDDANNELSEN

  Modul 1 

Ledelse og samarbejde
(47753)

• Lederrollen 
• Praktisk ledelse
• Motivation og inspiration 
• Gruppeprocesser
• Ledelsesformer 
• Netværk

  Modul 2 

Lederens værktøjer til at forebygge stress
(41387)

• Hvad er stress
• Stress symptomer
• Håndtering af stress
• Belastende og optimale arbejdsforhold
• Handleplan for håndtering af  
 stressramt medarbejder

  Modul 3 

Medarbejderinvolvering i ledelse
(47750)

• Lederstile
• Faktorer, der styrker det sociale arbejds- 
 miljø inden for eget arbejdsområde
• Socialt arbejdsmiljø
• Selvledelse - motivation
• Selvstyrende Teams

  Modul 4  

Værdibaseret ledelse
(45368)

• Værdibaseret ledelse
• Social kapital
• Sammenhængen mellem værdier,  
 visioner og mål
• Udvikling af værdibaseret samarbejde  
 i praksis

  Modul 5 

Kommunikation som ledelsesværktøj
(47751)

• Kommunikationens betydning for  
 egen lederrolle
• Udvikling og evner af egne kommunika- 
 tive evner i ledelsesfunktion
• Transaktionsanalysen -  
 kommunikationsprocesser
• Assertion - personlige og  
 rollerettigheder
• Betydning og kenskab til Perception af  
 verbal og nonverbal kommunikation

  Modul 6 

lederens konflikthåndtering og  
vanskelige samtaler
(47752)

• Konflikthåndtering
• Afdækning af kerneproblemstilling og 
 konfliktpotentialet
• Afgrænsning af konflikttype
• Samarbejde og konfliktløsning
• Samtaler der kan rumme  
 konfliktpotentiale

  Modul 7 

Situationsbestemt ledelse
(47755)

• Påvirkning af medarbejderens  
 motivation og adfærd
• Identificering af ledelsesopgaver 
• Anvendelse af relevante ledelsesopgaver 
 - situationsbestemt og individuelt
• Anerkendende ledelse 
• Mødeledelse

  Modul 8 

Personalesamtaler og  
kompetenceudvikling
(40446) 

• Personalesamtalens formål
• Struktur og forberedelse
• De svære samtaler
• Kompetenceudvikling
• Ledere uden personalesamtaler

  Modul 9 

Ledelse i forandringsprocesser
(43572)

• Kulturudvikling
• Fusioner og sammenlægninger
• Forandringsledelse - kreative og  
 dynamiske
• Lederrollen i forandringsprocessen
• Skabe retning og fremdrift

  Modul 10 

Personligt Lederskab
(40446-43572)

• Den autentiske leder
• Afklaring af egne værdier og motivation
• Træning i at give og modtage feedback
• Individuel Coaching
• Personlig Udviklingsplan

  Modul 11 

Formidling i Lederrollen
(44396)

• Personlig gennemslagskraft
• Den gode præsentation
• Præferencesystemer i den gode  
 præsentation
• Fremlæggelse af gennemgående  
 projekt

Tilkøbsmodul

”Bliv din egen lille Jurist -  
og kend reglerne”

Arbejdsret, 1 dag

• håndtering og dokumentering  
 af personalesager
• Arbejdsretslig praksis
• Løn og pension
• Ansættelser og afskedigelser

Tilmeld på kontoret kr. 900.- + moms

MODULERNE



HVEM KAN DELTAGE

Uddannelsen er for alle nuværende eller  
kommende ledere/mellemledere i det offentlige, 
eksempelvis i en administrativ eller en service- 
funktion, IT medarbejder eller hvor man har 
sparringsfunktioner.

Har du interesse og lyst til ledelse og har behov 
for grundlæggende forudsætninger og kundska-
ber i ledelse, er dette kurset for dig. Har du brug 
for praksisviden for at afgøre om du skal være 
leder eller er du en erfaren leder der vil lære 
nyt, er dette lige kurset. Med denne mellemle-
deruddannelse vil man få et offentligt anerkendt 
uddannelsesbevis.

LÆRINGSFORM

Uddannelsen er et lederudviklingsforløb på i alt 
25 dage + evt. 1 dag om Arbejdsret (tilkøbsmo-
dul), fordelt over 11 moduler af 2-3 dages forløb. 
Uddannelsen er praksisorienteret, hvor der veks-
les mellem cases og teori. 

Via dialog på tværs skærpes opmærksomheden 
for betydningen af ens egen ledelsesmæssige 
situation. Der er ikke eksamen, men der arbejdes 
med en gennem gående virksomhedsnær opgave, 
som skal præsenteres sidst i forløbet.

HK MELLEMLEDERUDDANNELSEN

HOLD: 13 Kvik nr: 280727574711

Modul nr Emne AMU nr Dato

1 Ledelse og samarbejde 47753 5. + 6. + 7. feb.

2 Lederes værktøjer til forebyggelse af stress 41387 1. + 2. mar.

3 Medarbejderinvolvering i ledelse 47750 4. + 5. + 6. apr.

4 Værdibaseret Ledelse 45368 3. + 4. maj

5 Kommunikation som ledelsesværktøj 47751 31. maj + 1. jun.

6 Konflikthåndtering 47752 21. + 22. jun.

7 Situationsbestemt ledelse 47755 20. + 21. aug.

8 Personalesamtaler og kompetenceudvikling 40446 24. + 25. sep.

9 Forandringsprocesser 43572 25. + 26. okt.

10 Personligt Lederskab 40446 + 43572 15. + 16. nov.

11 Formidling i Lederrollen 44396 10. + 11. + 12. dec.

12 Arbejdsret - Tilkøbsmodul

HOLD: 14 Kvik nr: 280727574770

Modul nr Emne AMU nr Dato

1 Ledelse og samarbejde 47753 27. + 28. + 29. aug.

2 Lederes værktøjer til forebyggelse af stress 41387 17. + 18. sep.

3 Medarbejderinvolvering i ledelse 47750 24. + 25. + 26. okt

4 Værdibaseret Ledelse 45368 15. + 16. nov.

5 Kommunikation som ledelsesværktøj 47751 10. + 11. dec.

6 Konflikthåndtering 47752 14. + 15. jan.

7 Situationsbestemt ledelse 47755 25. + 26. feb.

8 Personalesamtaler og kompetenceudvikling 40446 14. + 15. mar.

9 Forandringsprocesser 43572 4. + 5. apr.

10 Personligt Lederskab 40446 + 43572 6. + 7. maj

11 Formidling i Lederrollen 44396 12. + 13. + 14. jun.

12 Arbejdsret - Tilkøbsmodul

Mødetid 08.10 - 15.30



WWW.NEXTKBH.DK

PRAKTISKE OPLYSNINGER

Hvor
NEXT - Kursuscenter København 
Baltorpvej 20 A, 2750 Ballerup.

Kursusafdelingen ligger ca. 10 minutters gang fra Ballerup Station  
og tæt ved motorvejen. Vi kan tilbyde gratis parkeringsforhold.  
NEXT - Kursuscenter København har kantine hvor der købes  
forplejning. Mad må gerne medbringes.

Pris og tilskud 
Mellemlederuddannelsen er en arbejdsmarkedsuddannelse. 
For deltagere som har til og med en erhvervsuddannelse er  
deltagerbetalingen kr. 4.068,- (2017 priser).  
Lønrefusion svarer til 100% af højeste dagpengesats.

Der er mulighed for løntabsgodtgørelse, transporttilskud og  
kost/logi efter gældende regler. Alt materiale er inkl. 
For deltagere med højere uddannelse end en erhvervsuddannelse  
eller med en kommunom/statonom uddannelse er  
deltagerbetalingen kr. 13.298,- (2017 priser). 
Der ydes ikke løntabsgodtgørelse til deltagere med et højere  
uddannelsesniveau end en erhvervsuddannelse.  
Er der tvivl kontakt NEXT - Kursuscenter København.

Ønskes tilvalgsmodulet i arbejdsret er der en merpris 
på kr. 900,- +moms (der kan tilmeldes på skolen)

Vedr. information og tilmelding
www.efteruddannelse.dk

Hold 13: søg på kviknr.: 280727574711 (Forår)
Hold 14: søg på kviknr.: 280727574770 (Efterår)

Arbejdsret modulet: tilmeldes på første modul.
(Bemærk, at der kan indgå flere amumål i et modul).

Har du spørgsmål, er du velkommen
til at kontakte vores kursusadministration på

Tel: 3388 0900
Mail: kursus@nextkbh.dk

Ballerup station
S-tog + Busser


