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43573
Ledelse af teams/produktionsgrupper
Ledelseteamspro
3,0 dage.
15-09-2004 og fremefter
GOD
GOD

Handlingsorienteret målformulering for arbejdsmarkedsuddannelserne
Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder
tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.
I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionesgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og
basisorganisation.
- Teknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

Bestemmelser om bedømmelse som forudsætning for opnåelse af bevis
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering
har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.
Spørgsmål www.viskvalitet.dk
I hvilken grad kan du efter kurset sammensætte relevante grupper ud fra deltagernes forudsætninger
og gruppernes formål?
I hvilken grad er du efter kurset i stand til at anvende relevant lederstil ud fra gruppers aktuelle
formål og udviklingstrin?
I hvilken grad er du efter kurset i stand til at anvende forskellige metoder til at udvikle og fremme
samspillet i grupper?
Er din deltagelse i kurset en del af en aftalt uddannelsesplan?
Eventuelt yderligere bestemmelser for certifikatuddannelser

Arbejdsmarkedsuddannelser med relevans for uddannelsesmål:
41413 Ledelse af medstyrende grupper
Målet indgår på nuværende tidspunkt i følgende fælles kompetencebeskrivelser:
2250 (AD) Ledelse (moder-FKB)
Tekster til UddannelsesGuiden

Side 2 af 3
Udskrevet den 18-12-2013

Uddannelsesmål med detaljer

WEB-søgetekst:
Du lærer at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra deltagernes forudsætninger,
gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra
gruppens aktuelle udviklingstrin. Du lærer forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet
i grupper.
Målgruppe:
Kurset retter sig mod AMU-målgruppens ledere. Det vil sige ledere med en uddannelsesbaggrund
til og med erhvervsuddannelsesniveau.
Mål:
Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder
tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin. I jobfunktionen
indgår:- Organisering og sammensætning af grupper ud fra aktuelle behov og opgaver.- Tilpasning
af lederstil til gruppers forskellige udviklingstrin og beslutningskompetence- Analysering af
gruppers udviklingsbehov - Anvendelse af forskellige ledelsesteknikker til at udvikle og fremme
samspillet i grupper.
Varighed:
3,0 dage
Eksamen:
Uddannelsesbevis udstedes af uddannelsesstedet til de deltagere, som efter underviserens vurdering
har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.
Den danske kvalifikationsramme for livslang læring
Niveau i den danske kvalifikationsramme for livslang læring: 5
Indhold:
Du lærer at organisere og sammensætte forskellige grupper ud fra deltagernes forudsætninger,
gruppernes formål og beslutningskompetence samt afdække og anvende relevant lederstil ud fra
gruppens aktuelle udviklingstrin. Du lærer forskellige teknikker til at udvikle og fremme samspillet
i grupper.
Jobmuligheder og videre uddannelse:
Uddannelsesbeviset giver mulighed for at varetage jobfunktioner i virksomheder/organisationer,
som beskæftiger faglærte og/eller ufaglærte medarbejdere inden for det jobområde,
arbejdsmarkedsuddannelsen retter sig imod, og som er beskrevet i uddannelsens centralt godkendte
handlingsorienterede mål. Personer, som har dette uddannelsesbevis, har på en række områder
mulighed for at få beviset anerkendt ved optagelse på en erhvervsuddannelse (merit). I
bekendtgørelsen for erhvervsuddannelserne findes der nærmere bestemmelser om merit.
Bevis opnås således:
Beviset tildeles ved bedømmelse af, om deltageren har nået arbejdsmarkedsuddannelsens centralt
godkendte handlingsorienterede mål. For arbejdsmarkedsuddannelser, som afsluttes med en prøve,
kan beviset også tildeles personer, som ikke har deltaget i undervisningen, men som aflægger
prøven. Endelig kan beviset tildeles på baggrund af en individuel kompetencevurdering (IKV i
AMU).
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Uddannelsesinstitutioner som kan tildele bevis:
Beviset tildeles af offentlige og private uddannelsesinstitutioner, som er godkendt af
Undervisningsministeriet til at udbyde arbejdsmarkedsuddannelsen.
Bevistekster
Bevisformat: A4
Gældende fra: 15-09-2004
Bevistekst:
Deltageren kan organisere og lede produktionsgrupper/teams på det operationelle niveau, herunder
tilpasning af lederstil i forhold til gruppen/teamets formål og udviklingstrin.
I jobfunktionen indgår:
- Sammensætning og udvikling af produktionsgrupper/teams
- Opstilling af relevante mål og rammer med udgangspunkt i virksomhedens mål, strategi og
basisorganisation.
- Ledelsesteknikker, der fremmer dynamikken i gruppeprocesser.

