Diplommodul i ledelse – ”Det personlige lederskab og forandring”
Målgruppe: Primært mellemledere med personaleansvar. 3 pladser på holdet reserveres til førledere.
Formål:
At udvikle ledelsesidentitet og praktisere personligt og fagligt lederskab professionelt gennem refleksion,
kommunikation og handling i forhold til organisationens behov og opgaveløsning

Indhold:
Som leder er det centralt, at du forholder dig til og udvikler dit eget professionelle og personlige
lederskab. Hvordan du kommunikerer, og hvordan du forstår og forholder dig til din rolle som
leder, har stor betydning for hvordan du lykkes som leder ift. medarbejdere, omgivelser,
forandringer, opgaveløsning m.v.
Uddannelsesforløbet er bygget op som en vekselvirkning mellem teori og praksis, hvor du får
mulighed for at afprøve teori i praksis og at bringe daglige ledelsessituationer ind i undervisningen.
Deltagerne opdeles i læringsgrupper på tværs af faggrupper, alder og ledelseserfaring. Ud over
undervisningen tilbydes hver deltager én session med individuel feedback og sparring på egen
ledelsesmæssige situation.
På forløbets første dag får deltagerne besøg af kommunaldirektør Mogens Pedersen, der vil orientere om
det politiske system, politikker, byrådsgrundlag og fokusområder. Deltagerens egen leder inviteres til at
deltage over middag til information og forventningsafstemning. Forløbet vil undervejs blive suppleret
med Varde Kommunes indlæg om sygefravær, MED-system og økonomioverblik.

Modulet afvikles af UC SYD, som et kompetenceudviklingsforløb for Varde Kommune. Se
uddybende beskrivelse på UC SYDs hjemmeside.
Undervisningsforløb: 10 hele undervisningsdage fra kl. 8.30 til 15.00 med ½ times frokostpause.
Undervisningsdage 2018:
Torsdag den 11.10.18
Onsdag den 07.11.18
Onsdag den 28.11.18
Tirsdag den 11.12.18

Undervisningsdage 2019:
Onsdag den 09.01.19
Onsdag den 23.01.19
Onsdag den 06.02.19
Onsdag den 27.02.19
Onsdag den 13.03.19
Onsdag den 27.03.19

Reserverede datoer til sparringssamtaler: 5. eller 6. marts 2019.
Forløbet afsluttes med en kombinationsprøve bestående af et skriftligt produkt, som afleveres den
29. april 2019 og en mundtlig eksamen, som finder sted enten den 13. eller 14. maj 2019.

Undervisere: Undervisningen varetages på skift af 2 af UC SYDs undervisere på
Diplomuddannelsen i ledelse:
Mette Knippel: Uddannet civilingeniør og konsulent, arbejder som underviser på
Diplomuddannelsen i Ledelse
Johan Mellerup Trækjær, Kandidat i Interpersonel Organisationskommunikation, Adjunkt og
underviser på Diplomuddannelsen i Ledelse
Uddannelsesgebyr: Undervisningsgebyr, bøger og forplejning finansieres centralt.
Undervisningssted: Første dag foregår på Rådhuset, Bytoften 2 i Varde, Den lille kantine. Herefter
afvikles forløbet på hhv. Rådhuset og Campus i Varde efter en nærmere plan.
Forplejning: der vil være morgenkaffe fra kl. 8.00, sandwich til frokost og eftermiddagskaffe
Tilmelding: Deltager tilmelder sig på følgende link på UCSYDs hjemmeside:
https://www.ucsyd.dk/choose-activity/53/17133/17453 -> Vælg Varde.

Tilmelding: Frist mandag den 2. september 2018
Ved flere relevante tilmeldinger prioriteres deltagerne af HR i samarbejde med pågældendes
leder.
Såfremt deltager ikke i forvejen har et uddannelsesniveau svarende til en
erhvervsakademiuddannelse, skal der ske en individuel kompetencevurdering ud fra uddannelse
og erfaring. Inden tilmelding skal deltager selv kontakte UC SYDs studievejleder Anne Maria
Rønholt for afklaring: 7266 5234 eller amro@ucsyd.dk.
Kontaktperson i Varde Kommune: Susanne Moth Westergaard, HR, suwe@varde.dk, 7994 6816
Vær opmærksom på at ”Det personlige lederskab og forandring” er et diplommodul på 10 ECTS points, der
afløser de tidligere 2 moduler på hver 5 ECTS points: ”Lederkommunikation - det personlige lederskab 1”
og ”Professionelt lederskab – det personlige lederskab 2”.

