LEDELSE I PRAKSIS
FOR LEDERE I LANDBRUG,
FØDEVAREVIRKSOMHEDER OG SMV’ER

Udviklet og udbudt
i samarbejde med:

LANDMAND
LANDMAND

Gør ledelse til faglighed
Med kurset Ledelse i praksis udvikler du dig både som leder og menneske til fordel for
dig selv, dit team og virksomhedens effektivitet. Kurset er et akademifag, der svarer til 10
ECTS point. Det består af en personlig DiSC-profil, 8 kursusdage og en afsluttende prøve.
Udbytte
Kurset Ledelse i praksis er specielt målrettet de ledelsesmæssige problemstillinger, der finder sted i landbruget, fødevarervirksomheder og SMV’er. Den gør dig klogere på din egen ledelsesstil, dine potentialer og dine udfordringer. Med din personlige udviklingsplan i hånden arbejder du dig igennem kursusforløbet, som gør dig bedre til at:
•
•
•
•
•

Udvikle, motivere og lede dine medarbejdere, hvad enten de er danske eller udenlandske.
Give medarbejderne feedback og øge deres trivsel.
Navigere trygt gennem konflikter.
Planlægge, prioritere og uddelegere hverdagens mange opgaver.
Bruge relevante værktøjer, når du præsenterer budskaber og problemstillinger for dine medarbejdere.

For at sikre dig et stort udbytte arbejder du undervejs med din nye viden, ved at bruge det, du lærer på modulerne, hjemme i
virksomheden. Oplever du problemer med at sætte de nye værktøjer i spil, har du mulighed for løbende at sparre med
underviseren.

Målgruppe
Kurset henvender sig til dig, der har ansvar for medarbejdere i landbruget eller i andre relaterede erhverv. Hvad enten du er ung
eller erfaren, kan du have gavn af at deltage. Du skal som minimum have en erhvervsuddannelse for at kunne deltage.

KURSUSFORLØBET 2021
Opstart

Modul 1

Modul 2

DiSC Personprofil

Hvordan er du som leder?

Få det meste ud af dine medarbejdere

Før kursusstart får du lavet en DiSC
Personprofil. Profilen giver dig indsigt i din
egen adfærd og motivation og hjælper dig
med at arbejde aktivt med dine lederevner
gennem kursets fire moduler. Du får personlig feedback på din personprofil, som sikrer
dit udbytte af både profilen og kursusforløbet.

Med udgangspunkt i din DiSC personprofil
arbejder du på modul 1 med din personlige
udviklingsplan, som beskriver dine stærke
og svage sider samt dine udfordringer og
potentialer som leder:
• Hvem er jeg som leder?
• Hvilken indflydelse har min DiSC personprofil på mit lederskab?
• Hvilke arbejdsopgaver har en leder, og
hvad er god ledelse?
• Hvilken vej har jeg haft til lederskabet, og
hvordan kommer jeg videre herfra?
• Overblik over ledelsesteorierne – hvordan er vi kommet til, hvor vi er i dag?

På modul 2 er der fokus på konkrete ledelsesværktøjer. Du får inspiration til, hvordan
du bedst kan fastholde, udvikle og motivere
alle typer af medarbejdere i form af:

Profilen og feedback gives af en DiSCcertificeret konsulent hos LandboSyd eller
SAGRO.

• Situationsbestemt ledelse
• Medarbejdertilpasset ledelse
• Motivationsteori.

Underviser Underviser

Dan Cort Jørgensen

Dan Cort Jørgensen, chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus

Ektern ledelseskonsulent, Erhvervsakademi Aarhus
Dan har stor erfaring med uddannelse af ledere på alle niveauer, organisationsudvikling, forretningsudvikling samt
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Sted
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Kurset afholdes i samarbejde med LandboSyd og SAGRO, og undervisningen foregår skiftevis i deres lokaler i hhv. Billund og Aabenraa.
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Tilmelding

Tilmelding

Tilmeld dig senest 23. november på telefon 9629 6666 eller via hflc.dk/arrangementer
Eventuelle spørgsmål rettes til Linda Hede på telefon 9629 6678 eller mail lsh@hflc.dk

Tilmelding senest 16. september 2021 til enten
Trine Thorhauge, tth@sagro.dk, 76 60 21 81, eller
Christian Duborg, cdu@landbosyd.dk, 7436 5165.

I samarbejde med

Modul 3

Modul 4

Eksamen

1. og 8. februar 2016

22. og 23. februar 2016

29. februar 2016
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Modul 3

medarbejder- og personprofiler.
• Konflikthåndtering.

• Hvilken sammenhæng er der mellem
læring og ledelse?
• Kort introduktion til læringsstile.
• Præsentationsteknik.

Kursusdatoer
28. oktober
10. november
11. november
18. november
25. november

1. december
2. december
9. december
Afsluttende prøve:
21. december

KONTAKT FOR YDERLIGERE INFO

Elin Sørensen
Uddannelseskonsulent
elas@seges.dk
+45 8740 5047

Når jeg kommer i stressede
situationer, tænker jeg ofte tilbage
på uddannelsen og spørger mig selv,
hvad underviseren ville give af gode råd
i netop denne situation.

Jeg har fundet ud af, hvordan jeg
selv er, og hvad jeg kan gøre bedre for,
at mine medarbejdere har en bedre
hverdag og går glade på arbejde.

Jan De Groot
Rødekro

Maria Hansen
Stubbekøbing
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