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Ledere uden 
formelt
personaleansvar
Med nye, fleksible organisationsformer og selvstyrende teams i det offentlige er
der dukket en række nye stillingsbetegnelser op. Medarbejderroller, der befinder
sig i en gråzone mellem at være medarbejder og leder.

Sammen med PS Videncenter giver COK (Center for Offentlig Kompetenceudvikling) dig nu mulighed for
at træne og uddanne dig i rollen som "leder uden formelt personaleansvar". Undervisningen foregår tæt
på dig – i Holbæk -, så slip for lang transport og deltag i et praksisnært forløb.

I rollen som ’leder uden formelt personaleansvar’ er du både en del af kollegaerne og formentlig tættere på
ledelsen og tildelt koordinerende og ledelsesrelaterede opgaver. Du udøver, måske uden du nødvendigvis
er opmærksom på det, uformel ledelse i dit daglige arbejde med at motivere og samarbejde med
kollegaerne.

At finde sig til rette i denne tvetydige rolle anses som én af de måske vanskeligste ledelsesdiscipliner, da
du netop ikke besidder noget formelt ledelsesansvar, men ofte er afhængig af dine kollegaers følgeskab.

På modulet sætter vi spot på hvilke ledelsesværdier- og kompetencer, du har på det personlige plan og
hvordan du bedst tackler samspil og relationer i din organisation- hvordan du skaber din identitet som
leder uden formelt personaleansvar!

Forløbet bygger på modulet Det personlige lederskab på Den Offentlige Lederuddannelse (5 ECTS) og kan
tages alene eller som en del af en uddannelse på diplomniveau. Samtidig er det muligt at søge midler
under Den Kommunale Kompetencefond.

Tilrettelæggelse - Forløbet er tilrettelagt med vekselvirkning mellem
undervisning, fælles diskussioner og forskellige former for gruppearbejde. I
tiden mellem undervisningen er der planlagt studiegruppedage og forskellige
typer af hjemmeopgaver med fokus på din daglige praksis.

Indledende spørgeskema - Som katalysator og forberedelse for forløbet bedes du besvare et elektronisk
spørgeskema omhandlende dine daglige udfordringer og ønsker for læringsudbytte på forløbet.
Hensigten er at sikre et målrettet forløb, hvor underviser, du og dine medstuderende får indblik i, hvor I
som uformelle ledere særligt er udfordret og hvad I på uddannelsesforløbet hver især ønsker at stille
skarpt på.

Indledende gruppesamtaler - I de indledende gruppesamtaler tager vi afsæt i de refleksioner der opstod
under besvarelse af spørgeskemaet, og undersøger sammen hvilke tematikker du og dine medstuderende
er optaget af. Samtidig vil vi i fællesskab forsøge at skærpe særlige individuelle læringsmål for dig som
deltager. Samtalen ledes af underviser, sammen med dig og dine medstuderende.

TÆT PÅ DIG

ODSHERRED, HOLBÆK OG
KALUNDBORG

MÅLGRUPPE

Modulet henvender sig til dig,
som til dagligt oplever at skulle
navigere i en gråzone mellem
medarbejderrollen og det at være
tildelt et større ledelsesansvar på
en række områder. Det kan være,
at du er teamkoordinator,
teamleder, projektleder, faglig
konsulent eller på anden vis
tovholder med en række
koordinerende og derved ofte
ledelsesrelaterede opgaver.

DATOER

Gruppesamtaler: 15.3.2018
Undervisning: 22.3. + 12.4. + 3.5. +
24.5.2018 (alle dage kl. 9-15)
Vejledning: 31.5.2018
Aflevering: 14.6.2018
Eksamen: 20. + 21.6.2018

UNDERVISNINGSSTED

Undervisningen foregår hos:
PS Videnscenter 
Højvang 5 
4300 Holbæk

PRIS

Prisen er 12.500 kr. ekskl. moms
og dækker undervisning,
materialer og forplejning. 
LÆS MERE:
http://www.cok.dk/ledere-uden-
formelt-personaleansvar-modulet-
personlige-lederskab-pa-
diplomniveau

KONTAKT
Koordinator
Jane Rasmussen
T: 8779 6322
E: jr@cok.dk

I SAMARBEJDE MED


