
Professionel ledelse er en afgørende forudsætning for at 
drive virksomhed med økonomisk succes og grundlaget for 
at sikre høj kvalitet i ydelser og produkter. Derfor har vi på 
CELF i mange år uddannet ledere i håndværksbranchen. 

Ønsker du eller dine medarbejdere at få en grundlæggende 
faglig viden som leder, så er Grundlæggende Lederuddan-
nelse et godt tilbud til dig. Uddannelsen giver dig mange 
gode værktøjer til at håndtere personalemæssige udfordring- 
er, til at udvikle større gennemslagskraft samt evne til at 
bringe det bedste frem i dine medarbejdere. 

Her samler du kort sagt værktøjer til din personlige leder-
værktøjskasse. 

På byggepladsen er det essentielt at der er styr på planlæg-
ning, byggepladsens indretning, logistik, risiko, sikkerhed og 
bemanding. På uddannelsen får du mange konkrete værk-
tøjer til at sikre at byggeprocessen forgår optimalt.

I efteråret 2022 udbydes Grundlæggende Lederuddannelse 
som e-learning med holdstart fra den 8. august til den 
28. november 2022. 

Grundlæggende Lederuddannelse 
- for håndværksbranchen online

Fag Kursusnr. Varighed
Kommunikation som ledelsesværktøj 49729 2 dage
Ledelse og det personlige lederskab 49728 3 dage
Lederens konflikthåndtering og 
vanskelige samtaler

49732 2 dage

Planlægning i bygge- og 
anlægsbranchen

48982 3 dage

Situationsbestemt ledelse 49733 2 dage

Uddannelsen består af:
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Modul 1: 49729 - Kommunikation som ledelsesværktøj

Deltageren er bevidst om kommunikationens betydning for egen lederrolle med baggrund i kendskab til perception og de ver-
bale og nonverbale elementer i kommunikationsprocessen. Deltageren kan aktivt bruge forskellige kommunikationsformer i 
kommunikationen med medarbejdere, lederkolleger og egen leder.

Modul 2: 49728 - Ledelse og det personlige lederskab

Deltageren er bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning og om faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og 
medarbejdere. Deltageren er bevidst om sin rolle i forhold til egne lederkolleger og virksomhedens øvrige ledelse. Deltageren 
kan løse ledelses- og samarbejdsproblemer på et grundlæggende niveau.

Modul 3: 49732  Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
Deltageren kan i ledelsesfunktionen gennem sit kendskab til konflikter og reaktioner på disse forebygge og løse konflikter. Del-
tageren kan afdække kerneproblemstillingen i en konflikt. Endvidere kan deltageren gennemføre udfordrende samtaler, der kan 
rumme konfliktpotentiale.

Modul 4: 48982 - Planlægning i bygge- og anlægsbranchen

Deltageren kan efter kurset forberede og deltage i møder vedrørende planlægning og udførelse af bygge- og anlægsarbejde, 
planlægge og forberede byggeproduktionen, tilrettelægge byggepladsens indretning med hensyn til logistik og risici, anvende 
APV til risikoafdækning, planlægning af bemanding, ressourcer, leverancer og optimering af logistik og anvende PPU (procent-
planlagt-udført) ved tidsplanlægning. 

Modul 5: 49733 - Situationsbestemt ledelse

Deltageren kan efter kurset anvende relevante ledelsesværktøjer situationsbestemt, herunder uddelegere ansvar, kompetencer 
og opgaver i forhold til den enkelte medarbejders aktuelle behov. Deltageren kan desuden skabe trivsel og motivation samt øge 
effektivitet og produktivitet, uden at det resulterer i stress og mistrivsel.

Praktisk
For at deltage skal du have adgang til en pc eller iPad med internetopkobling.

Startdatoer på følgende mandage år 2022
August:  08.08 – 15.08 – 22.08 – 29.08
September:  05.09 – 12.09 – 19.09 – 26.09 
Oktober:  03.10 – 10.10 – 17.10 – 24.10 – 31.10
November:  07.11 – 14.11 – 21.11  - 28.11

Priser for alle moduler
Inden for AMU-målgruppen kr. 2.112,,- 
Uden for AMU-målgruppen kr. 7.367,-

Vi tager forbehold for ændringer i de angivne priser.

Der er mulighed for at søge om VEU-godtgørelse for personer inden for AMU målgruppen. 
Den udgør kr. 893,,- pr. dag pr. medarbejder.

Yderligere oplysninger
Kursussekretær, Lene Andersen lena@celf.dk, 54 888 852
Virksomhedskonsulent Lars Hammershøj, lham@celf.dk, 
40 877 688

Se mere på www.celfkurser.dk.

Tilmelding direkte
Du kan tilmelde dig direkte her på:
 www.voksenuddannelse.dk.

Søg på kviknr. 37640222hr07led-el
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