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Grundlæggende

Fra teori til praksis
Lederuddannelse

Brænder du igennem som leder? Realiserer du dine ambitioner som leder? 
Får du bragt alle ressourcer i spil hos dine medarbejdere? 

Nye og kommende ledere vælger en grundlæggende lederuddannelse af mange årsager: De 
ønsker at blive inspireret i forhold til deres rolle som leder; de ønsker værktøjer til at 

håndtere konkrete udfordringer; de har brug for at forstå, hvorfor medarbejderne gør, som 
de gør, eller de har ønsker om at styrke/forstå deres samarbejde/rolle i ledergruppen. 

Sparring,
UDDANNELSE
og Udvikling
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Uddannelses opbygning
Hele vejen gennem uddannelsen har vi et stort fokus på at sikre, at den teori som du lærer 

også bliver omsat til praksis i din hverdag. Dette sikrer vi bl.a. ved at du fra gang til gang får 
individualiserede fokusområder, som du arbejder struktureret med mellem undervisningsgan-
gene. Derudover er selve undervisningen også fokuseret på hvordan teorien ser ud i praksis, 
så du allerede fra første undervisningsgang kan gå hjem og implementere din nye viden og 

værktøjer.

Uddannelsens indhold
Grundlæggende Lederuddannelse fra Psynaps Erhverv har et maksimum deltagerantal på 10, 

og tager udgangspunkt i deltagernes egne erfaringer og udfordringer fra hverdagen. Der vil 
således være hjemmeopgaver under uddannelsen. Det betyder, at læring på uddannelsen fra 

dag et, kan anvendes i forhold til at sikre effektivitet og trivsel. 

Kurset er i stor udstrækning rettet mod praksis, hvilket betyder, at det er deltagernes egen 
hverdag, der tages udgangspunkt i. Der vil være hjemmearbejde inden første modul og imellem 

modulerne, og det er det hjemmearbejde, der anvendes som cases i undervisningen. Der er 
derfor allerede efter første modul ny viden og erfaring at tage med hjem i hverdagen.  

Fagligt udbytte

Løse konflikter
Arbejde strategisk
Skabe fælles ejerskab
Lede forandringsprocesser
Formidle dine ønsker og budskaber
Finde medarbejdernes skjulte ressourcer 
Du bliver kort sagt bedre til at skabe 
resultater

Med en Grundlæggende Lederuddannelse fra 
Psynaps Erhverv i bagagen, får du viden om og 
erfaring med en-til-en ledelse og teamledelse i 
praksis. Du bliver bedre til at:

Underviser
Johnnie Rasmussen
er uddannet ingeniør 
og psykolog, og han
har 14 års erfaring 
med rekruttering, leder- 
og medarbejderudvikling. 

Ud over at undervise på 
vores grundlæggende 
lederuddannelse, 
gennemfører han leder-
sparring og hjælper 
virksomheder med 
udvikling og 
stresstest af
strategi og 
risikostyring.
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Det praktiske
Find datoer for undervisning, tilmeldingsfrister m.v. på vores hjemmeside, www.psynaps.dk.
Prisen for den samlede uddannelse er 36.000 kr. ekskl. moms. Prisen er inkl. fuld forplejning. 

Vælger du at tage eksamen koster dette 1.500 kr. Du får enten et deltagerbevis eller et eksamens-
bevis afhængigt af om du tager en eksamen efter uddannelsen.

Uddannelses forløb 

Uddannelsen er modulopbygget med to grundmoduler og tre ledelsesmoduler - i alt 10 under-
visningsdage. For de som ønsker en eksamen, er dette muligt. Temaerne på de enkelte moduler 
er vist på skemaet herunder. Du tilbydes ud over de fem moduler tre individuelle samtaler: Inden 

opstart, efter modul 2 og efter endt uddannelse.
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Kort opsummering af hvad du får med dig ved at tage vores 

Grundlæggende Lederuddannelse

-  Ti undervisningsdage
-  Tre individuelle samtaler

-  Et godt netværk
-  Personlighedstest som udviklingsværktøj
-  Konkrete dialog- og faciliteringsværktøjer

-  En ”kuffert” med forskellige værktøjer

Bedre ledelse af f.eks.
-  Forandringsprojekter

-  Effektive møder
-  Involverende processer

-  Salgsprocesser 
-  Selvstyrende teams

Du kommer til at stifte bekend skab med
- Den systemiske og kognitive teori

- Femfaktormodellen
- Det menneskelige barometer
- Det faciliterende lederskab

- og meget, meget mere


