Det personlige lederskab - Del 1: Lederskab og kommunikation
DIPLOM-modul

Kort om forløbet
’Det personlige lederskab’ er et af tre grundmoduler i Diplomuddannelsen i ledelse. Dette grundmodul er delt i to,
hvoraf vi her lægger ud med del 1: Lederskab og kommunikation. Uddannelsen er praksisnær, relaterer sig til din egen
praksis og gennemføres på bachelorniveau.
Den er tilrettelagt for førstelinjeledere i staten, som har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på
niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse samt har mindst 2 års
relevant erhvervserfaring. Institutionen kan dog efter særlig vurdering dispensere herfra.
Introduktion til ledelse
og kommunikation
Den 27. aug. 15

Systemisk ledelse
Den 10. sep. 15

Anerkendende
kommunikation som
ledelsesstil
Den 24. sep. 15

Samtaler og opsamling
på læring af modulet
Den 8. okt. 15

Afl. synopsis
Den 22. okt. 15

Eksamen
Den 5. nov. 15
Den 6. nov. 15

Afholdelsessted: LedelsesAkademiet Lillebælt, Rugårdsvej 286, Odense. Tilmeldingsfrist for optag er 5 hverdage før
kursusstart.
Vil du vide mere kontakt projektchef Marie Nørgaard Laursen på telefon 4022 8748 eller mail mnla@tietgen.dk.
Vil du vide mere om indhold på forløbet kontakt og for tilmelding og optag kontakt Liselotte Schmidt på mail
lisc1@ucl.dk eller på telefon 6318 4110.
Er du i FLIS målgruppen – leder i første linje og ansat på en statslig arbejdsplads – er uddannelsen gratis. Tilbuddet
gælder faggrupper under CFU forliget, der er omfattet af OAO’s og CO10’s samt LC’s område. Se yderligere
information om målgruppen og medlemsorganisationer her.

Formål
Formålet er at skærpe opmærksomheden omkring lederskabets forskellige kommunikative kompetencer i relation til
egne ledelsesmæssige udfordringer. Vi arbejder derfor på et samfunds- og videnskabsteoretisk grundlag med forskellige
teorier, strategier og metoder til belysning af lederskabets kommunikative dimensioner. Hensigten er at udvikle
forståelse og refleksioner af, hvordan forskellige kommunikative tilgange har betydning for iagttagelse og konstituering
af forskellige ledelsesidentiteter i relation til den helhed, du som leder er en del af. Vi inddrager derfor
problemstillinger, erfaringer og fortællinger fra din organisation for at give stof til refleksion og for at forankre læring og
udvikling i egen praksis. Forløbet giver 5 ECTS og afsluttes med aflevering af en 5 siders synopsis og mundtlig eksamen.
Udbytte
Du får viden og forståelse, færdigheder og kompetencer inden for den kommunikative del af lederskabet. Muligheden
for at reflektere forskellige ledelsesperspektiver og ledelsesteoretiske tilgange til det professionelle lederskab, så du kan
udvikle egen ledelsespraksis.
Struktur / indhold

Dag 1 Introduktion til ledelse og kommunikation
 Om eksamen og vejledning
 Kommunikation – teorier og tilgange
 Videnskabsteoretiske perspektiver på kommunikation
 Lineære og cirkulære tilgange

Dag 3 Anerkendende kommunikation som
ledelsesstil
 Anerkendende kommunikative tilgange og metoder
 Anerkendelse, værdsættelse og ros
 Sprogets skabende kraft
 Magt og kommunikation

Dag 2 Systemisk ledelse
 Det autopoietiske system og forstyrrelser
 Betydningen af relationer og kontekst
 Position og perspektiv
 Domæneteori
 2. ordens ledelse
 Gamemastering – fra gameplayer til gamemaster
 CMM
Dag 4 Samtaler og opsamling på læring af modulet
 Professionelle samtaler og lederen som coach
 Ledelse med narrative perspektiver
 Refleksion og analyse af kommunikation i egen organisation
– sat i forhold til egen kompetenceudvikling

Litteratur til diplommodulet Det personlige lederskab - det anbefales at købe nedenstående 4 bøger, som anvendes til både del 1 og del 2 i Det personlige
lederskab. 1) Helth, Poula (2013), Lederskabelse – det personlige lederskab, Samfundslitteratur – 369,00 kr. – 2) Haslebo, Gitte (2008) Relationer i organisationer, Dansk
Psykologisk Forlag – 319,00 kr. – 3) Haslebo Maja L & Lyndgaard, Danielle B (2010): Anerkendende ledelse, Dansk Psykologisk Forlag – 279,00 kr. – 4) Hornstrup,
Carsten mfl. (2011) Systemisk ledelse – den refleksive praktiker, Dansk Psykologisk Forlag – 319,00 kr. Set på tilbud hos Plusbog til 189,00 kr.

OBS! Egenbetaling for forplejning
KOMPETENCEGIVENDE LEDERUDDANNELSE TIL STATSLIGE FØRSTELINJE LEDERE I 2015

