Det personlige lederskab i flyvevåbnet
Uddannelsesbeskrivelse

Praktiske oplysninger

Organisatorisk effekt
Sergenten gives mulighed for, at udvikle en større klarhed over
egne værdier, styrker og udviklingsområder inden for eget funktionsniveau.

Udgivelsesdato
FEB 2020
Målgruppe
Sergenter i flyvevåbnet

Endvidere bidrages sergenten en større bevidsthed omkring eget
ledelsesrum, og hvordan vedkommende målretter sin egen
kommunikation til andre.

Deltagere
Min 12 – max 24

Formål
Formål med kurset er, at danne grundlag for, at sergenten på
sigt bliver i stand til, at kunne varetage ledelsesmæssige opgaver
på funktionsniveauet oversergent (M221).

Niveau
Niveau 4
jf. kvalifikationsrammen
for livslang læring

Forudsætninger
Grundlæggende sergentuddannelse.

ECTS
Kurset er ikke akkrediteret og giver derfor i
ECTS point

Læringsudbytte
Målet er, at kursisten efter endt uddannelse har opnået følgende
viden, færdigheder og kompetencer:
Viden
• Skal have viden om begreber, principper og processer inden
for autentisk ledelse og selvforståelse.
• Skal have forståelse for hvordan forskellige personlighedstyper påvirker ledelsesrummet.
• Skal have viden og forståelse for egen lederrolle, når der skal
ledes op ad og til siden.
Færdigheder
• Skal kunne identificere egen rolle i praksisnære arbejdssituationer.
• Skal kunne vælge og anvende ledelsesstile, der bidrager til et
autentisk ledelsesvirke.
• Skal kunne vurdere på et praktisk og handlingsorienteret niveau, hvordan underlagt personels personlighedstype påvirker ledelsesrummet.

Varighed
2 x 3 dage med forberedelse- og refleksionsperiode ved egen enhed.
Belastning 67,5 timer
Tilmelding
I arrangementsstyring
Tilmeldingsfrist
6 uger før kursusstart
Uddannelsesudbyder
Flyvevåbnets sergentskole

Kompetencer
• Skal kunne tage ansvar for organisationens værdier i forhold
til eget ledelsesrum.
• Skal kunne opsøge en større bevidsthed om egne ledelsespræferencer og kvaliteter for derigennem at lede mere autentisk.
Indhold
• Autentisk ledelse
• Personlighedstypetest
• Ledelsesrum i forhold til de 4 ledelsesroller.
• Lederens selvforståelse
• System 1 og 2
• Personlige værdier
• Ekstrovert eller introvert
Læringsaktiviteter og undervisningsformer
Kurset gennemføres som en kombination af tilstedeværelses- og
fjernundervisning, indeholdende en forberedelse- og refleksionsperiode ved egen enhed mellem tilstedeværelsesperioderne.
Undervisningen bygger på en tværfaglig, problemorienteret tilgang, og vil i udstrakt grad inddrage kursisternes erfaring og
praksis.
Undervisningen involverer en betydelig grad af samarbejde
blandt deltagerne
Prøver/eksamen/certificering
Undervisers vurdering af bestået / ikke bestået
Kvalifikation (Q i DeMars): 4161559
Bemærkninger
Nil

SAP ID
04160481
Objekt forkortelse
VGSGVUT1FPL

