FORLØB FOR LEDERE
Ledelse af din professionelle praksis

Et praksisnært og kompetencegivende akademiforløb for dig, der arbejder
som leder inden for handicap, psykiatri, pædagogik, sundhed og omsorg.

Offentlig ledelse er ofte dilemmafyldt, præget af krydspres
og en stor kompleksitet. Det skal du som leder i praksis og
som leder af den professionelle praksis forholde dig til og
kunne navigere i.

Som leder inden for dit fagområde står du og dine medarbejdere med en vigtig og meningsfuld opgave. Det handler om
at sætte borgeren i centrum og skabe værdi for borgerne. Samtidig skal du som leder kunne forstå og håndtere de krav,
som det politiske system og omverdenen stiller til dit ledelsesfelt.
Uddannelsesforløbet er skræddersyet til dig, som ønsker at styrke dit lederskab. Forløbet giver dig en større forståelse for
den kontekst, du indgår i, og et mere professionelt fundament at varetage dine ledelsesopgaver ud fra.
Du opnår solid viden om ledelse og forskellige ledelsestilgange. Du øger dit faglige overblik med relevante teorier og
metoder og træner dine lederfærdigheder. Uddannelsen gør dig desuden i stand til reflekteret og kompetent at forstå og
håndtere praksisnære problemstillinger og derved kvalificere dine ledelsesbeslutninger og -handlinger.
Uddannelsesforløbet er sammensat af fagmodulerne Ledelse i praksis (10 ECTS) og Professionel praksis (10 ECTS) fra
Akademiuddannelserne i hhv. Ledelse og Sundhedspraksis.
Det betyder, at du opnår i alt 20 ECTS-point, som kan være startskuddet til en hel akademiuddannelse. Du kan læse mere
om akademiuddannelserne på sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/akademiuddannelse/
Forløbet veksler løbende mellem de to fagmoduler. Derfor tilmeldes du automatisk begge moduler ved deltagelse i uddannelsen.

OM UDDANNELSEN
Forløbet sætter fokus på, at du som leder bliver i stand til at identificere og varetage lærings- og udviklingsprocesser for
både dine medarbejdere, din afdeling og dig selv. En kompetence som er central for fremtidens offentlige organisationer.
Der arbejdes med hvilke ledelsesmæssige kompetencer, det kræver, og vi gennemgår forskellige styringsformer og ser på
organisatoriske rammer og vilkårs betydning for både borgere og medarbejdere.
På uddannelsen går vi tæt på dit personlige lederskab og arbejder aktivt med din lederrolle og dine færdigheder som
leder. Det gør vi på to internater på Knudhule Badehotel i Ry.
Der er fokus på temaer som magt og etik og vi ser nærmere på de etiske problemstillinger, der særligt kendetegner den
professionel praksis. Gennem ledelsesfilosofiske bidrag drøfter vi, hvordan vi kan håndtere særligt udfordrende situationer,
hvor der ikke findes enkle og sikre svar.
I uddannelsen inddrages metoder og processer, som styrker dine kompetencer og dit grundlag for konstruktivt at forstå
konfliktens dimensioner og dilemmaer.
Du bliver klogere på, hvad der skaber en god og konstruktiv dialog på arbejdspladsen, og hvordan du både kan sætte en
tydelig ramme og retning og motivere og inspirere dine medarbejdere.

NETVÆRK
I forbindelse med undervisningen kommer du til at indgå i strukturerede og berigende ledernetværk, hvor du får mulighed for at få drøftet aktuelle ledelsesfaglige problemstillinger med
andre ledere inden for fagområderne handicap, psykiatri, sundhed og omsorg.
Netværkene faciliteres som tværprofessionelle læringsfællesskaber med fokus på at skabe de
bedste rammer for fælles refleksion og læring, der kan medvirke til at berige din hverdag som
leder. Netværket er desuden en oplagt mulighed for at få diskuteret og kvalificeret, hvordan
brugen af teorier og metoder kan gøres til både genstand for opkvalificering samt en integreret
del af det personlige lederskab.

TYPEPROFIL
Som en del af forløbet får du tilbudt en individuel MBTI-typeprofil. Et redskab, der giver dig
konkret viden om dine præferencer som leder, og hvordan du fungerer sammen med andre.
En MBTI- typeprofil kan hjælpe dig både med at forstå dig selv og give konkret input til mulig
udvikling.
Du får indsigt i din type, og dine præferencer og styrker bliver tydeligere. Profilen giver dig
konkret indsigt i, hvad der skal til, for at du trives og udvikler dig.

UNDERVISNING OG OPBYGNING
Uddannelsen består af i alt 12 undervisningsdage fordelt på seks seminarer, projektvejledning og to eksaminationer. To
af seminarerne afvikles som internat på Knudhule Badehotel i Ry, mens de resterende seminarer finder sted på SOSU
Østjyllands afdeling i Skanderborg.
Uddannelsesforløbet er sammensat af fagmodulerne Ledelse i praksis (10 ECTS) og Professionel praksis (10 ECTS) fra
Akademiuddannelserne i hhv. Ledelse og Sundhedspraksis.
Det betyder, at du opnår i alt 20 ECTS-point, som kan være startskuddet til en hel akademiuddannelse. Du kan læse
mere om akademiuddannelserne på sosuoj.dk/efteruddannelse-og-kurser/

SEMINAR 1
Det personlige lederskab, ledelsesperspektiver, styringsformer og ledelsesdilemmaer
Internat på Knudhule Badehotel i Ry.

Uddannelsens formål, indhold og læringsformer præsenteres, og vi har fokus på forventningsafstemning og personlige
læringsmål.
Vi indkredser begrebet ledelse og ser på ledelse ift. deltagernes dagligdag og udfordringer, samt de vilkår og organisatoriske rammer, som her gør sig gældende. Vi ser også på sammenhængen mellem uddannelsens to moduler, Ledelse i
praksis og Professionel praksis.

SEMINAR 2
Kulturforståelse, lederadfærd og motivation af medarbejdere
SOSU Østjyllands afdeling i Skanderborg.

På seminaret ser vi nærmere på sammenhængen mellem kultur og ledelse, og hvilken betydning lederen har som kulturskaber og rollemodel.
Vi retter fokus mod ledelseskarakteristika ved at hente viden fra forskellige teoretiske optiker og opnår herved en øget
forståelse for både egen og andres lederadfærd.
Ved hjælp af MBTI-typeprofilen zoomer vi tættere ind på lederens egen adfærd og præferencer. Betydningen af lederes
adfærd for medarbejderens motivation vil også være et tema på modulet.

SEMINAR 3
Ledelsesfilosofi og etik i professionel praksis
SOSU Østjyllands afdeling i Skanderborg.

Som leder i en professionel praksis befinder du dig ofte i situationer præget af et stærkt krydspres, hvor problemer kan
synes uløselige. På dette 3. seminar beskæftiger vi os med spørgsmålet om, hvordan man kan føle sig sikker på, om og
hvorvidt man handler rigtigt i vanskelige og udfordrende situationer.
Vi ser på magt og etiske problemstillinger og dilemmaer i relation til samarbejdet med borgere. Vi vender også perspektivet
og ser på situationerne fra borgerens synsvinkel. Vi vil drøfte, hvordan etikken som tankeredskab kan hjælpe, når man ikke
ved, hvad man skal gøre, og det rigtige svar ikke findes.

SEMINAR 4
Lederens kommunikation, træning og personlig udvikling
Internat på Knudhule Badehotel i Ry.

På seminaret har vi lederkommunikation som omdrejningspunkt. Vi går tæt på lederens egen kommunikation og håndtering
af forskelligartede kommunikationssituationer.
Vi arbejder i høj grad praksisorienteret og afprøver en række kommunikationsteoretiske tilgange og konkrete værktøjer. Vi
etablerer et udbytterigt læringsrum, hvor der er fokus på samtaletræning, feedback og svære kommunikationssituationer i
lederens praksis, hvor også svære følelser kan være i spil.

VEJLEDNING

SOSU Østjyllands afdeling i Skanderborg.

SEMINAR 5
Lederens konflikthåndtering i det professionelle arbejde
SOSU Østjyllands afdeling i Skanderborg.

På seminar 5 arbejder vi med lederens konflikthåndtering.
Vi ser på konflikter ud fra forskellige niveauer. Vi begynder med at udfolde konfliktbegrebet, konfliktens uomgængelig og
dens potentialer. Vi arbejder videre med modul 4’s kommunikative tilgange i relation til konfliktarbejdet.
Vi ser på de konfliktsituationer, som i særlig grad kendetegner den sundhedsprofessionelles praksis og arbejder med,
hvordan en udvidet konfliktforståelse og brugen af forskellige kommunikative tilgange kan skabe grobund for mere
professionelle møder - både med borgere, pårørende og andre sundhedsprofessionelle.

VEJLEDNING

SOSU Østjyllands afdeling i Skanderborg.

SEMINAR 6
Dit fremtidige lederskab; udvikling, forandringer og innovation i praksis
SOSU Østjyllands afdeling i Skanderborg.

På sidste seminar retter vi blikket mod dit fremtidige lederskab og skaber grundlag for, at din udvikling som leder kan
fortsætte i en god retning.
Vi kommer omkring emner som forandringsledelse, innovation i praksis og styrkelse af din praksis. Vi evaluerer på forløbet
og samler op på de refleksions- og innovationsøvelser, vi har været igennem. Derudover sætter vi fokus på eksamen som
læringsrum og taler om formidling og præsentationsteknik både i den anledning og som en væsentlig ledelsesopgave.

OPGAVER, EKSAMEN OG VEJLEDNING

Hver af de to fagmoduler afsluttes med en mundtlig eksamen og en mindre skriftlig opgave. Du tilbydes gruppebaseret
vejledning til opgaverne.
Opgaveaflevering:
Eksamen:

UNDERVISER
Din underviser på forløbet er Christél Gorm Pedersen, der er uddannet Cand. Mag. i Interpersonel Organisationskommunikation fra Aalborg Universitet, 2003.
Hun har mere end 15 års erfaring fra uddannelses- og konsulentbranchen og 15 års erfaring som underviser på
leder- uddannelser på alle niveauer i det danske uddannelsessystem. Hun er desuden en erfaren facilitator
og proceskonsulent og har arbejdet med en række offentlige og private kunder indenfor ledelse, kommunikation, læring
og refleksion samt kreativitet og innovation.
Christél arbejder som ekstern lektor på Aalborg Universitet og driver sit eget konsulentfirma med fokus på ledelse og
forandringer i organisationer.
Christél er en dedikeret og engageret underviser med humor og masser af positiv energi.
Du kan se mere på Christels profil på Linkedin.

MÅLGRUPPE

Uddannelsen er målrettet dig, der arbejder inden for handicap, psykiatri, pædagogik, sundhed og omsorg, og som ønsker
at styrke din lederrolle og din ledelse af professionel praksis.
Du kan have arbejdet som leder i mange år eller være ny i lederrollen - eller måske du varetager ledelsesopgaver i en
fagligt koordinerende rolle.
Du har formelt adgang til en akademiuddannelse, hvis du har:
•
relevant erhvervsuddannelse
•
2 års relevant erhvervserfaring

PRIS

Samlede forløb: kr. 23.000
Inkl. to internater, fuld forplejning alle undervisningsdage, MBTI-typeprofil test, bøger og studieafgift.
Pr. modul: kr. 8.900
Forløbet veksler løbende mellem de to fagmoduler. Derfor tilmeldes man automatisk begge moduler ved deltagelse i
uddannelsen.
Du kan have mulighed for at søge tilskud fra forskellige fonde, afhængighed af din uddannelse og øvrige erfaring.
Kontakt os for at høre mere.

TILMELDING

Uddannelsen gennemføres af SOSU Østjylland og udbydes i samarbejde med VIA og Erhvervsakademi Dania. Ønsker du
hjælp til tilmelding eller yderligere information, er du velkommen til at kontakte os.

TILPASSET FORLØB

Er du interesseret men ønsker et tilpasset forløb til din organisation?
Så kontakt vores markedskonsulent for at få en drøftelse af mulighederne for et skræddersyet forløb.

SOSU ØSTJYLLANDS AFDELING I SKANDERBORG

Grønlandsvej 5
8660 Skanderborg
Der er fri parkering bag ved afdelingen.

KONTAKT

Markedskonsulent
Pædagogfaglige område
Anne Birgitte Fruelund Jensen
24 27 81 53
ab@sosuoj.dk

Kursuskoordinator
SOSU område
Anne Kathrine Valeur
87 20 61 17
akv@sosuoj.dk

Kursuskoordinator
Pædagogisk område
Dorte Lorenzen
87412604
dol@sosuoj.dk

