
Du har nu mulighed for at tage modulet Ledelse og samarbejde, 
som 100 % e-learning. På dette modul bliver du bevidst om din 
egen lederstil, adfærd og grundholdning. Du bliver også bevidst 
om faktorer, der påvirker samspillet mellem dig som leder og dine 
medarbejdere. 

Efter endt modul er du ligeledes bevidst om din rolle i forhold til 
lederkolleger og din virksomheds øvrige ledelse, Du vil kunne løse 
ledelses- og samarbejdsproblemer på grundlæggende niveau.

Modulet Ledelse og samarbejde, er det første modul i Den Grund-
læggende Lederuddannelse.

Øvrige moduler i Den Grundlæggende Lederuddannelse:
Kommunikation som ledelsesværktøj, Lederens konflikt og van-
skelige samtaler, Anvendelse af situationsbestemt ledelse og Mø-
deledelse. Disse moduler udbydes som e-learning senere på året.

Hvordan foregår det?
Du kan altså tage uddannelsen lige, når det passer dig. Du er ikke 
afhængig af andre. Vores dygtige underviser Lars Hammershøj 
sørger for at guide og coache dig trygt og sikkert igennem uddan-
nelsen.

Det kræver, at du har en PC med internetforbindelse. Informatio-
ner om, hvordan du starter op, får du tilsendt inden kursusstart.
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Ledelse og samarbejde - e-learning
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 til både produktionsvirksomheder, 
håndværksfag, kommuner, private servicevirksomheder og andre administrative fag. 

Tilmelding direkte
Du kan tilmelde dig direkte her på www.efteruddannelse.dk.

Søg på kviknummeret  376402879510.
Her bliver du ledt igennem tilmeldingen og kan vælge periode.

Har du brug for hjælp?
Kursussekretær, Lene Andersen lena@celf.dk, 
54 888 852 

Specialkonsulent Lars Hammershøj, lham@celf.dk, 
40 877 688

Fag Kursusnr. Dato Priser
Ledelse og samarbejde 47753 Start fra den 14. april eller når det passer dig. Inden for AMU-målgruppen: 564,00 kr.

Uden for AMU-målgruppen: 1.675,00 kr.

Det siger tidligere deltagere:
”En god engageret lærer, som via sin egen erhvervsmæssige erfaring har et bredt kendskab til emnet.
Rigtig godt at underviseren har praktisk erfaring og tilgang til det, der undervises i – godt krydret med eksempler fra det 
virkelige liv.”

https://www.efteruddannelse.dk/VEUPortal/faces/ApplFrontPage?_afrLoop=1641835276300781&_afrWindowMode=0&_afrWindowId=null#%40%3F_afrLoop%3D1641835276300781%26_afrWindowId%3Dnull%26_afrWindowMode%3D0%26_adf.ctrl-state%3D1bbk6kj8p7_30

