
Få skærpert din opmærksomhed og  
forståelse af samspillet mellem dig  
som leder og dine medarbejdere

PS Videnscenter, Højvang 5, 4300 Holbæk, Telefon 9330 3093, kontakt@psvidenscenter.dk, www.psvidenscenter.dk

Underviser Charlotte Eli 
Du er velkommen til at kontakte Charlotte Eli  
for at høre mere om indhold, litteratur og 
eksamen. 

mail@charlotteeli.dk  
Telefon 3030 7606 
www.charlotteeli.dk 

Undervisning - alle dage fra 9.00 – 15.00
Tirsdag d. 9. januar
Tirsdag d. 23. januar
Tirsdag d. 6. februar
Tirsdag d. 27. februar 

Vejledning
Fredag d. 2. marts

Opgaveaflevering
Tirsdag d. 13. marts

Eksamen
Mandag d. 19. marts
Tirsdag d. 20. marts

Pris 
6.995,- kr.

Tilmeldingsfrist  
Mandag d. 18. december

Tilmeld dig modulet på hjemmesiden 
www.psvidenscenter.dk eller ring 9330 3093

Du får indsigt og kompetencer til at agere i både de uformelle  
og formaliserede fora for personaleledelse, som har betydning 
for relationen mellem din organisation, dig som leder og dine 
medarbejdere. 

Du får styrket din evne til at organisere og delegere for derved  
at skabe en optimal ansvars- og opgavefordeling, samtidig med 
at dine medarbejderes kompetenceudvikling bliver sikret.

Vi arbejder med temaer som trivsel, konflikthåndtering, arbejds-
miljø, inddragelse, involvering og dialog med medarbejderne 
samt anerkendelse, støtte og feedback i forhold til både den 
enkelte medarbejder og gruppen af medarbejdere.

Målet er, at du:
• får styrker din indsigt i og evnen til at reflektere over  

samspillet mellem dig som leder og dine medarbejdere.

• lærer hvordan der arbejdes med motivation, konflikthånd-
tering, feedback, trivsel og kompetenceudvikling i forhold til 
forskelle i personalegruppen.

• får indsigt i de psykiske og fysiske konsekvenser af arbejdets  
vilkår samt din evne til aktivt at gennemføre tiltag, der med- 
virker til at forbedre det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. 

• får styrket din evne til – i dialog med dine medarbejdere – at  
fremme kvalitet og effektivitet i opgaveløsningen inden for  
de givne mål og rammer.

Lederuddannelse på diplomniveau, grundmodul

Personaleledelse
5 ECTS point

Tilmeldingsfrist18. december 2017


