TALENT OG LEDERUDVIKLING / KOMMUNAL ENTREPRENØRLEDELSE
COK.DK

MÅLGRUPPE
Serviceledere, teamledere,
koordinatorer og holdledere o.
lign. - ledere som arbejder i
forreste linje.
PRIS
13.500,- kr. ekskl. moms.

Entreprenørledelse
i 1. række

Prisen dækker undervisning,
materialer og forplejning.
Bemærk - overnatning er ikke med
i prisen.
Det kan være muligt for visse
medarbejdergrupper at søge
midler fra Den Kommunale
Kompetencefond til denne
uddannelse.
LÆS MERE OG TILMELD DIG VIA

Et uddannelsesforløb for serviceledere, teamledere, koordinatorer og holdledere.
Mulighed for støtte fra kompetencefonden.

www.cok.dk/entreprenorledelse-1raekke
KONTAKT

Kommunal entreprenørforum har i samarbejde med COK udviklet et lederforløb til ledere som arbejder i
forreste linje som f.eks. holdledere, teamledere, sjakbajser eller koordinatorer.
Koordinator Dan Christoffer, Roskilde Kommunes Materielgård har til daglig ansvaret for 3 sjak med i alt
syv mand, og har været deltager på uddannelsen.

For fagligt indhold:
Chefkonsulent Hanne Lykke
T: 8779 6316
E: hl@cok.dk

På de sidste 2 forløb har deltagerne været både fra de kommunale entreprenørenheder og
ejendomsserviceenheder. Dette miks har vist sig at være særdeles positivt i forhold til selve
gennemførelsen, men også deltagernes udbytte

For praktisk information:
Koordinator Anne Midutzki
Mollerup
T: 87796380
E: ami@cok.dk

"Jeg blev rigtig positivt overrasket over, hvor godt det var. I starten tænkte jeg, at det ikke lige var noget for
mig. Jeg følte ikke, at vi havde nogen problemer. Men det har været sjovt at høre, hvad de andre
kommuner har at sige, og der er kommet en masse værktøjer ud af det. FX hvad jeg skal gøre, hvis der
opstår en konflikt" .. " Det er godt at være forberedt på og få den erfaring, hvor jeg som leder ikke bare fare
op i en spids men er i stand til at tage det roligt" fastslår Dan Christoffersen, med henvisning til de
virkelighedsnære rollespil deltagerne har været igennem.

Undervisere:
Driftschef og MPO Carsten Leth
Coach og ledelseskonsulent Frank
Bertelsen

Entreprenørledelse i 1. række tager fat om det at mestre lederjobbet - og ikke mindst af opfatte sig selv
som leder, og ledelseskollegerne som sparringspartnere. Gennem 3 moduler arbejder vi med det
personlige ledelsesrum, kommunikation og forandringer som vilkår.
Forudsætningen for deltagelse er som udgangspunkt at man har ledelsesmæssige opgaver – men kurset
vil også kunne tjene som et førlederforløb.
Modulerne er:
Modul 1 - At være leder - Ledelse, krydspres, teamledelse og situationsbestemt ledelse
Modul 2 - Kommunikation og samarbejde - Dialog, konflikter og den svære samtale
Modul 3 - Kerneopgaven og forandringsledelse
Fra Driftschef Carsten Leth, næstformand i KEF, lyder der en klar appel til cheferne for driftsenhederne i
landets kommuner "sæt nu fokus på den oversete ledergruppe, hvis du vil styrke den organisatoriske
ledelseskraft".
DEN KOMMUNALE KOMPETENCEFOND
Det kan være muligt for visse medarbejdergrupper at søge midler fra Den Kommunale Kompetencefond til
denne uddannelse.

