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AKADEMIUDDANNELSEN I LEDELSE

Modul: Ledelse i praksis

Få kompetencer til at opbygge og udvikle  
dit personlige lederskab



Mere om forløbet
Akademiuddannelser er voksenuddannelser og dit næste naturligt skridt på 
karrierevejen efter din SOSU-uddannelse.

Du tilmelder dig et modul ad gangen og kan gennemføre uddannelsen i dit eget 
tempo.

Undervisning
Al undervisning foregår på SOSU Østjylland afdeling i Silkeborg,  
Høgevej 4, 8600 Silkeborg. Undervisningen er kl. 16.30-20.00 på følgende datoer:
4/3
11/3
18/3
25/3
1/4
15/4
22/4
29/4
6/5 
13/5
20/5
27/5
3/6
10/6
Eksamen 24. juni.

“I FOA vil vi gerne give vores medlemmer muligheden for at 
prøve kræfter med akademiuddannelsen i ledelse. 
Vi er optagede af, at vores medlemmer skal kunne uddanne 
sig, fordi kompetenceudvikling giver nye indsigter og nye 
karriereveje. 
Hvis du går med overvejelser om at ændre kurs i dit arbejdsliv 
– så er det her karriereudviklingsforløb nok noget for dig.“

- Lone Spottag Smedegaard,  
formand for social- og sundhedssektoren  

i FOA Silkeborg-Skanderborg 



 
Om modulet
Modulet udviklet din forståelse for det personlige lederskab i dagligdagens 
komplekse praksis.

Du får teoretiske redskaber til at kunne vurdere og foretage justeringer i 
praksisnære problemstillinger. Du opnår indsigt i din egen ledelsespraksis, så du kan 
planlægge en strategi for din egen udvikling som leder.

Du lærer at formidle både ledelsesmæssige problemstillinger og dine 
løsningsmuligheder til dine medarbejdere og samarbejdspartnere.

Når du har gennemført modulet, kan du i praksis:

• Varetage ledelsesmæssige funktioner

• Vurdere problemstillinger og justere arbejdsgange og -processer

• Planlægge strategi for din egen ledelsesmæssige udvikling

• Anvende ledelseskommunikation med fokus på formidling

• Håndtere udviklingsorienterede situationer inden for ledelsesområdet, både 
operationelt og taktisk

• Strukturere et projekt ud fra centrale teorier og metoder

• Reflektere over ledelsespraksis i eget erhverv

Akademiuddannelse
Du har mulighed for at kombinere din akademiuddannelse i Ledelse med moduler 
fra Akademiuddannelsen i Sundhedspraksis. Se mere på sosuoj.dk.

En fuld akademiuddannelse i ledelse kan være bygget op af følgende fag:
- Ledelse i praksis (10 ECTS)

- Borgerkommunikation (10 ECTS)

- Organisation og arbejdspsykologi (10 ECTS)

- Teamledelse (5 ECTS)

- Ledelse, der skaber social kapital (5 ECTS)

- Det strategiske lederskab (10 ECTS)

- Afgangsprojekt i ledelse (10 ECTS)

Karriereveje i SOSU og PÆD



En akademiuddannelse er en videregående uddannelse.
Typisk varer en hel uddannelse 3 år (60 ECTS point). Nogle uddannelser kan 
tilrettelægges på fuld tid over et år.

Akademiuddannelsen i ledelse er skræddersyet til SOSU Assistenter, hjælpere og 
Pædagogiske Assistenter, der arbejder som teamleder eller koordinator, eller har en 
drøm om at blive det.

Uddannelsen tager udgangspunkt i dine erfaringer, viden og indsigter og sætter 
dem ind i en teoretisk ramme, der styrker dine evner som leder.

På uddannelsen arbejder vi individuelt og i grupper med en blanding af cases, 
øvelser og teoretiske oplæg.

Uddannelsen gennemføres i samarbejde med Erhvervsakademi Dania.

Sted
Undervisningen foregår på SOSU Østjyllands afdeling i Silkeborg,  
Høgevej 4, 8600 Silkeborg.

Økonomi og tilskud
Modulet koster 7.800 kr. inkl. kursusbog og øvrige materialer.

Det er muligt at søge FOAs kompetencefond samt Omstillingsfonden.  
Fra efteråret 2018 og 4 år frem har du som beskæftiget faglært eller ufaglært 
mulighed for at søge op til 10.000 kroner til selvvalgt uddannelse om året via 
Omstillingsfonden. Dvs. at du i alt kan få videreuddannelse for i alt 40.000 kroner. 
Pengene fordeles efter „først til mølle“ princippet.

Adgangskrav
• Relevant erhvervsuddannelse

• 2 års relevant erhvervserfaring

OBS: Praktik under uddannelse  
tæller som relevant erhvervserfaring.

Tilmelding
Kontakt Anne Katrine Valeur 

på 87 20 61 17 eller akv@sosuoj.dk.

Praktisk information


