Teamledelse
v/Sapiens Consulting i samarbejde med Ledelsesakademiet
Akademi fag, 5 ECTS point
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Teamledelse
Lær at skabe velfungerende teams.
Det er i dag meget udbredt at arbejde i teams. Men hvordan medvirker du
som leder egentlig til, at det enkelte team fungerer og når resultater?
Faget 'Teamledelse' fokuserer på, hvordan en gruppe udvikler sig til et godt
team. Du får indsigt i de barrierer, som kan opstå på vejen til en sund
teamkultur, og du får værktøjer til at fremme udviklingen.
Du får f.eks. færdigheder i at opbygge teams, som arbejder godt med
tværgående tænkning, helhedsforståelse og med feedback som centrale
elementer.

Fagmodulplan Akademiuddannelser (AU)
Teamledelse omfang: 5 ECTS-point
Eksamensform: mundtlig prøve med udgangspunkt i et individuelt kort
projekt, med ekstern bedømmelse efter 7-trinsskalaen. Med kort projekt
menes, at projektet samlet set maksimum må være på 8 normalsider
svarende til 8 x 2400 tegn inkl. mellemrum. Det korte projekt indgår med
en helhedsvurdering som en del af bedømmelsen.

Formål
At du i en dynamisk vekselvirkning mellem teori og praksis udvikler din
kompetence i at etablere, udvikle og lede teams samt at opbygge en
teambaseret kultur med tværgående tænkning, helhedsforståelse og med
feedback som centrale elementer.

Indhold
Du lærer at identificere og påvirke forskellige teamroller og forstår at
anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning. Du bliver i stand til
som leder at justere gruppeprocesser i mindre og større grupper.
 Teamledelse som metode og teamledelse i praksis i organisatorisk
kontekst
 Gruppedynamik og processer
 Teamets udviklingsfaser
 Rollen som teamleder
 Etik og moral i teamledelse i organisationer
 Den organisatoriske kontekst for teamledelse
 Kompetenceudvikling og teamledelse

Læringsmål
Viden og forståelse:
 Du skal kende de vigtigste roller som teamleder
 Du skal have viden om de vigtigste kendetegn i forskellige faser af en
gruppes udvikling på vej
 til at blive et team
 Skal have forståelse af praksis samt de vigtigste anvendte teorier og
metoder inden for teamledelse
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 Skal have indsigt i kulturelle barrierer for etablering af en teamkultur
Færdigheder:
 Skal kunne anvende og kombinere centrale metoder og redskaber, der
knytter sig til fagområdets praksis og arbejdsprocesser
 Skal kunne vurdere praksisnære problemstillinger og justere
gruppeprocesser i mindre og større grupper i relation til teamledelse
Kompetencer:
 Skal i en struktureret sammenhæng kunne udvikle egen ledelsespraksis i
relation til etablering og udvikling af teams
 Skal kunne identificere og påvirke forskellige teamroller og forstå at
anvende disse til at udvikle teamet i den rigtige retning
 Skal kunne identificere og udvikle egne muligheder for fortsat
videreuddannelse i forskellige lærings-/teambaserede miljøer
Klik her for pris og planlagte kursusdage.

Tilmelding
Tilmelding kan gøres ved at sende mail til: tilmelding@sapiens.nu

Afbestilling
Ved afbestilling beregner vi et gebyr på 15 % af den samlede pris. Ved
afbestilling senere end 2 måneder før kursusstart refunderes 50 %. Ved
afbestilling senere end 1 måned før kursusstart gives der ingen refusion.
Du kan dog altid deltage på et tilsvarende kursus med senere start dato.

Kontakt
Ønsker du at få yderligere oplysninger om uddannelsen, er du altid
velkommen til at kontakte os på tlf. +45 70 200 669 eller på mail:
mail@sapiens.nu
Klaus Veile, CEO
klausveile@sapiens.nu
Mobil: +45 6017 5937
Peter Rysgaard, Partner
peterrysgaard@sapiens.nu
Mobil: +45 3131 0644
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