
 

 

DANVA Lederuddannelse 
  
Målgruppe 

Ledere i vandselskaber. 

 

Mål 

DANVA Lederuddannelse er et intensivt uddannelsesforløb 

for ledere i vandselskaber. Hvad enten man har 

personaleansvar eller projektlederansvar, vil uddannelsen 

sætte fokus på lederens faglige og personlige lederudvikling 

og give værktøjerne til at blive en kompetent leder i 

hverdagen. 

 

Indhold 

DANVA lederuddannelse er et grundlæggende 

lederuddannelsesforløb, der er opbygget i fem moduler à to 

dage. 

 

Modul 1 Ledelsesrollen og ansvar – 03. - 04. marts 2014 

 Ledertyper og lederens opgaver  

 Lederegenskaber og det personlige udgangspunkt  

 Styring af medarbejderindsatsen  

 Lederens autoritet og indflydelse 

 

Modul 2 Ledelse af mennesker – 26. - 27. marts 2014 

 Motivationsmekanismer på jobbet  

 Situationsbestemte ledelsestilgange  

 Coaching og feedback som ledelsesværktøj 

 

Modul 3 Ledelse af teams – 23. - 24. april 2014 

 Gruppedynamik og behaviorismen  

 Teamstruktur og karakteristika  

 Typologi og teamsammensætning  

 Lederens rolle i teamledelse 

Modul 4 Ledelse og kommunikation - 14. - 15. maj 2014 

 Kommunikation og ledelse i hverdagen  

 Kommunikationsprocessen mellem mennesker  

 Opbygning af kommunikationsmodeller  

 Mediation og konflikthåndtering 

 

Modul 5 Ledelse af forandringer – 11. - 12. juni 2014 

 Planlægning og gennemførelse af forandrings-

processer  

 Forandringsstrategier og -modeller  

 Innovation og drift på samme tid  

 

Undervisere 

Christian Wegener Bertelsen, Boscon & Co 

Søren Boserup, Boscon & Co 

Mogens Lausen, Boscon & Co  

 

Tid og sted 

Opstart: 03. marts 2014 

Vandhuset, Godthåbsvej 83, 8660 Skanderborg. 

 

Eksamen 

Der vil være mulighed for at aflægge eksamen og derved 

optjene 10 ECTS-point, der kan indgå i en 

Akademiuddannelse i ledelse. 

 

Pris 

Prisen pr. modul er kr. 6.950,- excl. moms. 

Prisen omfatter undervisningsmateriale, forplejning og 

overnatning, men er excl. gebyr for eksamen. 

 

Tilmelding DANVAs hjemmeside www.danva.dk 

Vil du vide mere? 
Se yderligere oplysninger på www.danva.dk  

For spørgsmål og anden henvendelse omkring DANVA 

Lederuddannelse, kontakt:  

Karin Larsen, mail:kl @danva.dk, tlf.: 8793 3504 

DANVA er en branche- og interesseorganisation med 139 

medlemmer, fortrinsvis kommunalt ejede vandforsyninger og 

kloakforsyninger i Danmark. Foreningen repræsenterer de største 

vandforsyninger og kloakforsyninger i landet, og de dækker ca. 80 

pct. af den danske befolkning. 

http://www.danva.dk/

