
Som leder kan du skabe læring ud 
af konflikter i din organisation, når 
du bruger coaching som konflikt- 
håndteringsværktøj.
Du lærer om de organisatoriske  
rammer og processer omkring  
konfliktsituationer, og hvilken  
betydning personprofiler og  
relationer har for en potentiel  
konflikts opståen og udvikling.
Faget er en del af akademiuddan-
nelse i ledelse.
Akademiuddannelser er voksenud-
dannelser og dit næste naturligt 
skridt på karrierevejen efter din 
SOSU-uddannelse.
Du tilmelder dig et modul ad gan-
gen og kan gennemføre uddannels-
en i dit eget tempo.
Med dette modul bliver du i stand 
til at:
• Forstå coaching og konflikt- 

håndtering i et kommuniktions- 
teoretisk og organisatorisk 
perspektiv

• Forstå det psykologiske aspekt 
og betydningen af personprofiler 
og relationer

• Anvende relevante teorier, 
metoder og dialogværktøjer i 
praksis i en organisatorisk  
kontekst

• Anvende eksempelvis coaching, 
mediation, teamcoaching og 
gruppeprocesser

• Forebygge og løse konkrete  
situationer på alle niveauer i 
organisationen

• Justere arbejdsgange og  
-processer og din egen 
ledelsespraksis ifm. organisator-
iske konflikter

• Bruge coaching og konflikthånd-
tering til at skabe læring og 
udvikling i din organisation

Undervisning
Uddannelsen forgår med fysisk  
fremmøde på SOSU Østjylland,  
Høgevej 4, 8600 Silkeborg  
Kl. 17.00 - 21.00  
på følgende datoer:
30/08, 06/09, 13/09, 20/09, 
27/09, 4/10, 11/10, 25/10,  
01/11, 08/11, 15/11, 22/11 & 29/11
Eksamen 
13. december 2021

Pris
Fag på 10 ECTS koster kr. 8.900,00 
og inkluderer ikke undervisnings- 
materiale og bøger.
Det er muligt at søge midler via 
Omstillingsfonden. På 10 ECTS fag 
kan du søge om tilskud på 6000 
kr. til dækning af deltagergebyr via 
Omstillingsfonden.

Læs mere på:
www.eadania.dk/efteruddannelse/
omstillingsfonden
 
www.foa.dk/medlemsfordele/
faglig-udvikling/25000-til-uddan-
nelse

Tilmelding og yderligere  
oplysninger
Modulet udbydes af Erhvervs- 
akademi Dania og afholdes af 
SOSU Østjylland. 
Kontakt uddannelsessekretær  
Anne Katrine Valeur:
akv@sosuoj.dk eller tlf. 8720 6117  
 
for hjælp eller yderligere informa-
tion. 

Tilmeldingsfrist
28. juni 2021
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