
 

Coaching og ledelse af grupper og teams 

Har du brug for viden og læring om coaching af grupper og teams? 
Ønsker du at styrke dine kompetencer til udvikling af grupper og teams? 
Er du interesseret i de bedste metoder og værktøjer til arbejdet med grupper og teams? 
  
Så kom med på dette kursus, hvor du får værktøjer til at kunne arbejde endnu mere effektivt med en gruppes og et 

teams potentialer og udviklingsmuligheder. Hvad enten det drejer sig om medarbejdere, kunder eller samarbejds-

partnere, handler Coaching og ledelse af grupper og teams netop om, hvordan du kan udfordre andre til at tage 

størst muligt initiativ og ansvar. 

Forventninger og udbytte 
Vi lægger stor vægt på, at du efter endt kursus føler dig klædt på til at kunne levere den bedste ydelse, og at du har 

den viden, de værktøjer og de metoder, du har brug for.  

Med kurset vil du få færdigheder, hvor du kan: 

• Identificere udviklingsområder og motivere til læring 

• Skabe ansvarlighed i opgaveløsning 

• Udfordre ejerskab og overvinde modstand 

• Indgyde selvtillid gennem anerkendelse af gruppens/teamets kompetencer, potentialer og resultater 
 
Indhold 
Du kan glæde dig til spændende dage, som tager afsæt i mange forskellige spændende individuelle modeller, som er 
klar til anvendelse i praksis. Du kan se frem til at få metoder og værktøjer, som giver dig et solidt fundament til dit 
professionelle arbejde med coaching og ledelse af grupper og teams. 
 
Du vil få viden om en gruppes og et teams psykologi og få en forståelse af de mekanismer, der er på spil, når men-
nesker arbejder sammen. 
 
Det kræver særlige kompetencer at arbejde med gruppedynamikker og –processer, og det er en af grundene til, at 
vi på uddannelsen lægger stor vægt på den praktiske del omkring coaching og ledelse af grupper og teams. 
 
Coaching og ledelse af grupper og teams omfatter 4 undervisningsdage, som du mulighed for at afslutte med at 
gå til eksamen i akademifaget ”Teamledelse”. Bestået eksamen udløser 5 ETCS-point. 
Vi gør opmærksom på, at ovennævnte eksamen er et tilbud til dig - ikke et krav. Vælger du at afslutte kurset uden 
eksamen, vil du få udleveret et kursusbevis. 
 
Vi gør opmærksom på, at deltagelse på dette hold ikke forudsætter en certificering som professionel coach. 
Du vil derfor også kunne møde deltagere med en anden uddannelsesbaggrund. 
 
Denne uddannelse er kompetencegivende. Du kan derfor ansøge om kompetencemidler til din  
deltagelse. Din tillidsrepræsentant eller fagforening kan hjælpe dig med yderligere information.  
 
Hvornår 
Du kan se de aktuelle datoer for kommende kurser og tilmelde dig her  
Alle undervisningsdage kl. 9.00—16.00.  
Den mundtlige eksamen varer i alt 30 minutter. 
 
Hvor  
Fredericia. 

 
Pris 
Kr. 12.900 ekskl. moms / kr. 16.125 inkl. moms.  
I prisen er inkluderet undervisningsmaterialer, forplejning og eksamen.  
 
Yderligere info 
Ring på 40 30 14 95 eller send en mail til post@axept.dk 
Du kan også læse mere om os på vores hjemmeside www.axept.dk  

 

                                                                    
            Til dig der vil videre 
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