
Gode medarbejdere er din største ressource 

Kontakt og mere information:

Økonomi og tilskud:
Faget udbydes gratis, da det indgår i
projektet ”opkvalificering af medarbejdere
inden for oplevelsesindustrien” som
følge af Covid-19 krisen.
Der kan derudover søges SVU (statens
voksenuddannelsesstøtte) svarende til
kr. 2.676 pr. uge.

Undervisning:
Undervisningen er hybrid synkron,
hvilket betyder, at du kan møde op til
fysisk undervisning eller deltage online.

Alle dagene: kl. 9.00 – 15.00
Teorien bliver bundet op på deltagernes
virkelighed, hvilket gør, at den nye viden
umiddelbart kan tages med hjem og bruges
med det samme. Forløbet afsluttes
med en mundtlig eksamen, der tager
udgangspunkt i en 2 siders erhvervscase,
som du har udarbejdet med afsæt i din
hverdagspraksis.

Adgangskrav:
Relevant erhvervsuddannelse
eller gymnasial uddannelse samt minimum
2-års erhvervserfaring.

Lokation
Erhvervsakademi Dania
Minervavej 63
8960 Randers SØ

Tilmelding: 
eadania.dk/kursustilmelding
Tilmeldingsfrist 23. marts

Kontakt og mere information: Annemette Lyngby, Chefkonsulent , ANLY@eadania.dk  / Tlf. +45 6195 3528

Det rigtige team er guld værd. De er dedikerede, energiske, kulturskabende 
og dygtige til mersalg. Vi har samlet en buket af råd og inspiration til, hvor-
dan du lykkes med at skabe en værdiskabende arbejdsplads.

Modul 1: Hvad er værdiskabende ledelse 
Onsdag d. 6.april
Hvordan kan god ledelse løse personalemæssige udfordringer i oplevelsesbranchen

Modul 2: Hvordan skabes den værdiskabende arbejdsplads 
Onsdag d. 20. april
Metoder til hvordan man skaber en succesfuld onboarding - og lykkes med at være 
en attraktiv arbejdsplads

Modul 3: Hvordan skabes et værdiskabende arbejdsteam
Onsdag d. 27. april
Der arbejdes med at få et helhedssyn på, hvordan ledelsesteori kan bidrage værdi-
fuldt i det daglige arbejdsteam. Hvilken kerneopgave skal I løse som giver værdi for 
kunden.

Modul 4: Hvordan kan selvledelse bidrage til at skabe værdi for kunden 
Torsdag d. 28. april
Hvordan bliver medarbejderne selvledende, hvor det giver værdi for virksomheden 
og kunden

Modul 5: Hvordan skabes det innovative arbejdsmiljø 
Onsdag d. 4. maj
Hvordan motiveres medarbejdere og hvordan skabes det kreative arbejdsmiljø.

Modul 6: Stil skarpt din egen ledelsesmæssige udvikling 
Onsdag 11.maj
Læg en plan, hvor der stilles skarpt på virksomhedens ressourcer

Eksamensdato: Onsdag d. 25. maj

Ledelse i praksis er et fagmodul på ”Akademiuddannelsen i Ledelse” og giver 10 ECTS point. 
Akademiuddannelsen i Ledelse, som er en praksisnær videregående efteruddannelse, hvor 
indholdet er tilpasset erhvervslivet.
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