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            Vælg uddannelse til fagveterinærsygeplejerske i ledelse

 BLIV KLÆDT PÅ TIL EN 
LEDERSTILLING I VETERINÆR  PRAKSIS 
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Ny mellemlederuddannelse 

Nu er den her – den efterspurgte uddannelse, som 
kan give veterinærsygeplejersker ledelsesmæssige 
kvalifikationer, så de får endnu flere kompetencer 
som sparringspartnere til ledelsen.

Erfaringsudveksling giver værdi 
På uddannelsen bliver der god mulighed for at 
udveksle erfaringer og danne netværk med andre 
veterinærsygeplejersker – en erfaringsudveksling, 
der giver langsigtet værdi. 
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Fagveterinærsygeplejerske 
i ledelse 

I samarbejde med Den Danske Dyrlægeforening, Det  
faglige Udvalg for Veterinærsygeplejerskeuddannelsen  
og Veterinærsygeplejerskernes Fagforening har  
HANSENBERG udviklet den nye mellemlederuddannelse  
med IDV og AMU-fag. Uddannelsen er opdelt i 4 moduler: 
Strategi, Forretnings- og økonomiforståelse, Salg og  
markedsføring, Ledelse og HR. Den samlede varighed er 
 36 dage, som fordeles over 2 år.

Erfarne  
undervisere 

Her i folderen finder 
du kort information 
om underviserne. 
Hvis du vil vide mere, 
kan du finde alle  
på LinkedIn.

Projektopgaver 

Som afslutning 
på hvert modul 
afleveres en skriftlig 
opgave, som er rele-
vant for den enkelte 
elevs situation. 
Modulets indhold er 
udgangspunktet.

3



Strategi og generel forretningsforståelse 

2 dage (IDV) 
Mandag den 28. og tirsdag den 29. september 

Du lærer, hvad god forretningsforståelse er. Du hører om bestyrelsens rolle i virksomheden, 
og vi kommer blandt andet ind på trends med betydning for virksomhedens drift.  
Vi afkoder begreber som PESTEL, Porters Five Forces, SWOT og SMART-metoden osv. Du 
hører også om de 4 modulers projektopgaver og den afsluttende eksamen.

Underviser: 
Stina Løndahl Henriksen 
Indehaver af konsulentvirksomheden FirmaSynergi. 

Uddannelse: Veterinærsygeplejerske med CBA 
(Certificate in Business Administration). 
Erfaring som bl.a. lægemiddelkonsulent, 
salgs- og marketingkoordinator, salgs- og 
marketingchef og underviser.

Modul 1
 Strategi, forretnings- og økonomiforståelse 
 7 dages IDV i løbet af alle 4 moduler, hvor 2 dage er på første modul   
 “Strategi og generel forretningsforståelse”. Derudover afsluttes hvert modul  
 med et projekt på 1 dag og for dem, som ønsker det, en eksamensdag efter  
 alle 4 moduler. Samlet pris: 29.500,-
 Projektopgave modul 1 – 1 dag (IDV)

Det er valgfrit, om du vil  
deltage i alle moduler

4

– 

– 



5



6

Virksomhedsstrategi og økonomistyring 
2 dage (AMU-fag 40005). Pris kr. 1.215,00
Mandag den 19. og tirsdag den 20. oktober

Du kommer til at arbejde med strategier i forhold til økonomi, vækst og konkurrence- 
situationen. Du får redskaber til planlægning af både økonomi- og logistikstyring.  
Vi kommer ind på: Kunder og konkurrenter, Informationsindsamling, Hvad er det, der skal 
styres? Hvordan styrer man? Osv.

Underviser: 
Kjeld Livoni
Selvstændig konsulent og virksomhedsudvikler. 

Uddannelse: Mini MBA – Diplomleder, HD i finansiering, 
statsaut. ejendomsmægler, eksamineret assurandør og 
investeringsrådgiver.
Erfaring som bl.a. erhvervsrådgiver, erhvervschef og 
direktør. Flerårig ejer og leder af egne virksomheder. 

Økonomistyring i butikken 
3 dage (AMU-fag 46476). Pris kr. 1.690,00
Onsdag-fredag den 21., 22. og 23. oktober

Du får fokus på interne budgetter, regnskaber og analyser. Det er økonomiske handleplaner, 
som kan være med til at sikre optimering af drift. Nøgleordene er rapporter, analyser,  
vurdering, fortolkning, regnskab, balance, omkostninger, afskrivninger osv.

Underviser: 
Kjeld Livoni



Markedsføring i praksis 
3 dage (AMU-fag 47629). Pris kr. 1.690,00
Onsdag-fredag den 3., 4. og 5. februar

Du får indsigt i markedsføringens strategiske og tak- 
tiske placering i organisationen. Du kommer til at udarbejde mar-
kedsføringsplaner og formidle vigtigheden af markedsføringsaktiviteter. 
Du lærer at håndtere markedsføringskontakten til kolleger, eksterne samar-
bejdspartnere, interessenter, medier, mv. 

Undervisere: 
Stina Løndahl Henriksen og Elsebeth Fogh 

Salgsledelse 
3 dage (AMU-fag 40448). Pris kr. 1.674,00
Onsdag-fredag den 24., 25. og 26. februar

Du kommer til at agere salgsleder, opstille relevante mål og evaluere opnåede resultater. Du får 
desuden indsigt i metoder, som kan fremme medarbejdernes motivation, aktivitetsniveau og 
resultater. Vi arbejder også med mål på kort og på lang sigt, resultatsmål og aktivitetsindsats 
samt vurdering af forskellige salgsmetoder. 

Underviser:
Helge Lei Hansen
Faglærer på HANSENBERG

Uddannelse: HA 
Ledelseserfaring fra jobs med indkøb og logistik.  
Underviser i IT, Salg og Service, Erhvervsøkonomi  
og Administration.  
Projektleder på Leonardo da Vinci praktikophold. 

Modul 2
Salg og markedsføring 
– 6 dage i 2015 (AMU-fag)
– Projektopgave modul 2 – 1 dag (IDV) 
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Modul 3
Ledelse 
– 11 dage i 2016 (AMU-fag)
– Projektopgave modul 3 – 1 dag (IDV)

Ledelse og samarbejde 
3 dage (AMU-fag 47753). Pris kr. 1.674,00
Tirsdag-torsdag den 23., 24. og 25. august

Du bliver bevidst om egen lederstil, adfærd og grundholdning samt 
faktorer, der påvirker samspillet mellem ledere og medarbejdere. 
Du får desuden fokus på egen rolle i forhold til lederkolleger og  
virksomhedens øvrige ledelse og kan efterfølgende løse ledelses-  
og samarbejdsproblemer på grundlæggende niveau. 

Underviser:  
Michael Grube Andersen
Selvstændig proceskon- 
sulent og underviser. 

Uddannelse: HD i orga-
nisation og cand.merc. i 
international marketing. 
Erfaring fra jobs som 
direktør, udviklingschef,  
marketingchef og leder. 

Mødeledelse 
1 dag (AMU-fag 47754). Pris kr. 735,00
Fredag den 26. august

Du bliver klar til at lede møder effektivt. Vi tager fat på 
mødeformer, formål, form og indhold, og hvordan du  
bliver en troværdig mødeleder. Mødeforberedelse og  
viden om, hvordan nonverbale faktorer påvirker et møde  
er vigtige elementer. 

Underviser:  
Stina Løndahl Henriksen 
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Anvendelse af situationsbestemt ledelse 
2 dage (AMU-fag 47755). Pris kr. 1.205,00
Torsdag-fredag den 15. og 16. september

Du bliver bevidst om, hvem du er, hvilke værdier du har, og hvor du vil hen. 
Du får viden om forskellige lederstile og lederadfærd samt indsigt i den 
menneskelige psyke – vi har fat på, hvorfor vi reagerer, som vi gør. Begreber 

som mindfulness, konflikttrappen, girafsprog og teori U får indhold. 

Underviser: 
Elisabeth Fogh
Mindfulnessinstruktør og HR chef 

Uddannelse: HD i Organisation med 
speciale i arbejdspsykologi, certificeret 
business- & lifecoach, integrative coach, 
forandringskonsulent, stress coach, 
mindfulnessinstruktør. Erfaring fra jobs  
i rekrutteringsbranchen og som HR-chef. 

Anerkendende ledelse 
2 dage (AMU-fag 42833). Pris kr. 1.215,00
Mandag-tirsdag den 19. og 20. september

Du bygger videre på din viden om anerkendende ledelse og træner i aktiv lytning og 
coaching. Vi kommer tæt på ledelses- og udviklingsværktøjer: Hersey & Blanchards 

model, Herzbergs motivationsteori, SMART, Karl Tomms cirkelmodel osv.

Underviser:  
Trine Møller Nielsen

Selvstændig konsulent

Uddannelse: Veterinærsygeplejerske med  
videreuddannelse inden for HR og  

organisationscoaching. Erfaring fra jobs med  
salg og marketing, ledelse,  

rekruttering, virksomhedsudvikling.
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Ledelse af forandringsprocesser 
3 dage (AMU-fag 43572). Pris kr. 1.674,00
Mandag-onsdag den 10., 11. og 12. september

Du kan i ledelsesfunktionen fx organisere og strukturere de enkelte processer i behandling af 
problemer. Hertil kommer kendskab til forskellige værktøjer til fremme af kreative og dyna-
miske forandringsprocesser, bevidsthed om krav til lederrollen i et udviklingsforløb, herunder 
krav til rollen som sparringspartner. 

Underviser: 
Michael Grube Andersen
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Administration af MUS 
1 dag (AMU-fag 40399). Pris kr. 741,00
Onsdag den 25. januar 2017

Du bliver klædt på, så du kan være med i tilrettelæggelse af MUS (MedarbejderUdviklings-
Samtaler). Virksomhedens retningslinjer er udgangspunktet. Du får viden om registrering og 
behandling af aftaler mellem leder og medarbejder. Vi ser selvfølgelig også på årshjul  
og MUSe-fælder.

Underviser:  
Stina Løndahl Henriksen 

Rådgivning om brugen af MUS/GRUS 
1 dag (AMU-fag 40400). Pris kr. 741,00
Torsdag den 26. januar 2017

Fordele og ulemper ved MUS (MedarbejderUdviklingsSamtaler) og GRUS (GruppeUdviklings- 
Samtaler). Du får redskaber til at se forskelle og rådgive ledere og medarbejdere om, hvilken 
form der bruges hvornår i GRUS hører du om ejerskab, produkt, proces og perspektiv.  

Underviser:  
Stina Løndahl Henriksen

Modul 4 
HR 
– 11 dage i 2017 (AMU)
– Projektopgave modul 4 – 1 dag (IDV)
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Praktisk håndtering af personalejuridiske opgaver 
1 dag (AMU-fag 40406). Pris kr. 741,00
Fredag den 27. januar

Du får redskaber til at medvirke i behandling af personalesager samt kommunikere afgørelser 
og retningslinjer til medarbejderne. Du kan desuden indhente relevant materiale til brug for 
behandling af personalesager, fx retsregler og afgørelser vedrørende ansættelse, afskedigelse, 
overarbejde, sygdom mv. 

Underviser:  
Rikke Lykke Ravn 

Uddannelse: Jurist 
Erfaring fra jobs som juridisk fuldmægtig, sekretariats-
leder, personalejurist og chefkonsulent.  

Gennemførelse af personalesamtaler 
3 dage (AMU-fag 40446). Pris kr. 1.674,00
Onsdag-fredag den 22., 23. og 24. februar

Kommunikation, kropssprog, annerkendelse og motivation er kun en lille del af de begre-
ber, du får uddybet, så du bliver klar til MUS, ansættelses- og afskedigelsessamtale og ikke 
mindst ”Den svære samtale”.

Underviser:  
Stina Løndahl Henriksen
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Kommunikation som ledelsesværktøj 
2 dage (AMU-fag 47751). Pris kr. 1.205,00
Torsdag-fredag den 23. og 24. marts

Med udgangspunkt i dine erfaringer får du øvelse i at styrke din personlige gennemslagskraft.
Vi anvender forskellige kommunikationsmodeller, du øver præsentationsteknik og får indblik i 
planlægnings- og formidlingsværktøjer. 

Underviser:  
Trine Møller Nielsen 

Kommunikation og konflikthåndtering 
3 dage (AMU-fag 44853). Pris kr. 2.025,00
Mandag-onsdag den 27., 28. og 29. marts 

Du får redskaber og enkle teknikker, så du kan forebygge og håndtere konflikter.  
Du udvikler din følelsesmæssige intelligens. Der arbejdes videre med ”Den svære samtale” fx 
afskedigelse, krisehåndtering, stress- og depressionsmanagement.

Underviser:  
Elsebeth Fogh

13



14

Eksamen – 1 dag (IDV)
Tirsdag den 20. eller onsdag den 21. juni 

Du skal mundtligt forsvare en nærmere defineret helhedsorienteret opgave, hvor 
udgangspunktet er din egen situation. Inden den mundtlige præsentation laver du 
en PowerPoint-præsentation, som sendes til eksaminatorerne på forhånd.

Hvorfor lederuddannelse  
som veterinærsygeplejerske? 

I 2005 eksisterede der en næsten 
tilsvarende uddannelse som den, vi 
nu starter på Organia. HANSENBERGs 
underviser Lotte Westergaard var så 
heldig at være med på det eneste hold 
– det har hun aldrig fortrudt.  

Lotte fortæller: 

”Det store udbytte ved at tage en mellem-
lederuddannelse har for mig været at få 
kendskab til en hel række værktøjer.  
Værktøjerne har været en stor hjælp ved 
de svære samtaler, til forståelsen for andre 
menneskers arbejdsmåder og de motiva- 
tionsfaktorer, vi mennesker kan have.  
Jeg har også haft stor glæde af at få et større 
kendskab til mig selv gennem forskellige  
test og diskussioner – både på arbejds-
pladsen og i mit privatliv. Gennem sparring 
med andre veterinærsygeplejersker og ved 
at afprøve en række teorier i praksis har jeg 
desuden fået en langt større forståelse for, 
hvorfor kommunikation og samarbejde 
kan være så svært”.

Lotte Westergaard
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Praktiske oplysninger
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Tilmelding – når du er i job

Fra politisk side er det besluttet, at  
virksomheder fremover selv skal tilmelde 
de medarbejdere, som de ønsker på efter-
uddannelse. Tilmeldingen kan  
ske på www.hansenberg.dk eller  
www.efteruddannelse.dk.

Fremgangsmåde

• Virksomhedens administrator  
  logger på efteruddannelse.dk ved 
  hjælp af den digitale signatur (med 
  arbejder-/erhvervssignatur), som  
  virksomheden har tildelt  
  administratoren.
• Virksomhedens administrator  
  foretager tilmeldinger af med- 
  arbejdere og evt. redigering eller  
  opdatering af tidligere tilmeldinger.
• Ansøgning om VEU-godtgørelse  
   foretages via efteruddannelse.dk. 

Obs: Har du en lang videregående ud-
dannelse, som du har brugt inden for de 
seneste 5 år, kan du ikke få VEU- og befor-
dringsgodtgørelse. Er du elev eller lærling, 
kan du heller ikke få VEU- og befordrings-
godtgørelse.

• Du kan opnå befordringsgodtgørelse 
   efter gældende regler, når du har over 
  24 km daglig transport fra din bopæl  
  til kursusstedet.

Tilmelding – når du er ledig med ret 
til 6 ugers jobrettet uddannelse

Pr. 1. januar 2015 har ufaglærte og faglærte 
dagpengemodtagere med korte videre- 
gående uddannelser (KVUere), der også 
har en erhvervsfaglig uddannelse, ret til  
6 ugers jobrettet uddannelse fra 1. ledig-
hedsdag. Det jobrettede kursus skal dog 
fremgå af ”positivlisten”, som er ud- 
arbejdet af Beskæftigelsesministeriet.
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Tilmelding – andre ledige

Er du fx 
• ledig, uden ret til 6 ugers selvvalgt  
   uddannelse
• ledig højtuddannet
• kontanthjælpsmodtager
• i jobtræning
• tilknyttet forrevalidering
• under revalidering

skal du have modulerne godkendt i din 
jobplan på jobcentret.

Overnatning

Du har mulighed for overnatning enten på 
vores erhvervskostskole eller på et af de  
hoteller, som skolen har aftaler med.  
Læs mere på www.hansenberg.dk – se under  
Kurser og efteruddannelse – kursistinformat ion. 
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Tilmelding 

Du kan tilmelde dig de enkelte moduler på www.hansenberg.dk
Sidste frist for tilmelding er fredag den 19. juni 2015

Sted  

HANSENBERG Organia, Vranderupvej 90, 6000 Kolding 

Yderligere information 

Hvis du har spørgsmål til uddannelsens indhold, er du meget velkommen til at kontakte 
Faglærer Lotte Westergaard 
Mail: lwe@hansenberg.dk
Telefon: 2048 8289 

Gælder dine spørgsmål praktiske oplysninger i forbindelse med tilmelding, indkvartering, 
priser etc. er du velkommen til at kontakte studiesekretær Jane Boysen Damgaard
Mail: jbd@hansenberg.dk
Telefon: 7932 0137

Husk 

Der tages forbehold for eventuelle lovændringer og ændringer i uddannelsens indhold.  
Satserne reguleres én gang årligt. Priserne i folderen er 2015 priser, på hjemmesiden kan  
du følge de regulerede priser.

ion. 
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