Akademiuddannelse
Teamledelse AU - Arbejdsglæde i SOSU arbejdet
Efterår 2021
Udbydes af Erhvervsakademi Dania
Afholdes af SOSU Østjylland
Vil du gerne udvikle dine kompetencer, så du kan opbygge en
teambaseret og inkluderende kultur i virksomheden?
Faget Teamledelse fokuserer på
hvordan en gruppe udvikles til et
team, og er for dig som som arbejder
teambaseret i din organisation

Undervisning

Læs mere på:

Uddannelsen forgår med fysisk
fremmøde på SOSU Østjylland,
Høgevej 4, Silkeborg
Kl. 17.00 - 21.00 på følgende datoer:

www.eadania.dk/efteruddannelse/
omstillingsfonden

28/10, 4/11, 11/11, 18/11, 23/11, 2/12,
9/12.

På uddannelsen får du indblik i, hvad Opgaveaflevering 14/12.
der skaber det gode team. Du lærer
om teamets udviklingsproces og
Eksamen
eventuelle forhindringer på vejen.
Du bliver introduceret til forskellige
21. december 2021
teorier og metoder til at bringe i
anvendelse i din egen praksis.
Pris
Faget er et valgmodul til akademiuddannelse i ledelse.
Modulet Teamledelse er på 5 ECTS
og koster kr. 6.600,00. Prisen er
Akademiuddannelser er voksenudeksklusiv undervisningsmateriale
dannelser og dit næste naturligt
og bøger.
skridt på karrierevejen efter din
SOSU-uddannelse.
Det er muligt at søge midler via
Når du tilmelder dig modulet kan du Omstillingsfonden. På 5 ECTS fag
kan du søge om tilskud på 4.500
gennemføre uddannelsen i dit eget
kr. til dækning af deltagergebyr.
tempo.

www.foa.dk/medlemsfordele/
faglig-udvikling/25000-til-uddannelse
Tilmelding og yderligere
oplysninger
Modulet udbydes af Erhvervsakademi Dania og afholdes af
SOSU Østjylland.
Har du spørgsmål eller brug for
yderligere information og hjælp
kontakt uddannelseskoordinator
Anne Katrine Valeur:
akv@sosuoj.dk eller tlf. 8720 6117
Tilmeldingsfrist
28. september 2021

Med dette modul bliver du i stand
til at:
•

Forstå rollen som teamleder,
forskellige teamroller, gruppeprocesser og teamkultur

•

Forstå den organisatoriske kontekst for teamledelse

•

Etablere, udvikle og lede teams

•

Opbygge en teambaseret kultur

•

Forstå de kulturelle barrierer for
etablering af en teamkultur

•

Identificere og anvende teamroller på en strategisk måde

SOSU Østjylland
Høgevej 4
8600 Silkeborg
www.sosuoj.dk

