
Drømmer du om at skabe forandring på din arbejdsplads, i din  
organisation eller i din fagforening? Vil du have redskaber til at gå 

forrest og forbedre i fællesskab med andre? Er du tillidsvalgt kvinde?

SÅ ER UDDANNELSEN ’KVINDELIGE LEDERE’ NOGET FOR DIG 

I FÆLLESSKAB

SKAB
FORANDRINGER



BLIV KLÆDT PÅ TIL AT 
SKABE FORANDRING!

Gennem hele uddannelsen vil du lave praktiske øvelser og blive trænet i  
lederskabsopgaver, der vil gøre dig dygtig til at engagere og motivere andre til – 
sammen med dig – at gennemføre projekter og aktiviteter.

Vi har samlet et stærkt hold af trænere, som undervejs i uddannelsen vil give dig 
sparring og feedback.

Uddannelsen ’Kvindelige Ledere’ er bygget op omkring en konkret forandring,  
du gerne vil skabe på din arbejdsplads eller i din organisation.

Formålet er, at kvindelige tillids- og arbejdsmiljørepræ-
sentanter samt andre tillidsvalgte påtager sig et større 
offensivt lederskab i deres tillidshverv. Med lederskab 
mener vi altså ikke det at være chef eller at have stjerner 
på skulderen, men i stedet at du har viljen, modet og 
redskaberne til at gå forrest i at skabe forandringer og 
motivere andre til at gå med.

MED UDDANNELSEN VIL DU

 Blive styrket i dine evner til at lede gennem fællesskab

 Få træning i at planlægge og gennemføre projekter/aktiviteter

 Få et bredt netværk og inspiration til fremtidigt fagligt arbejde og projekter

 Blive klogere på ligestilling på arbejdsmarkedet



DET FÅR DU

Når uddannelsen er færdig, vil du være 
en stærkere leder, som kan involvere 
og engagere andre til at lave projekter 
sammen med dig på din arbejdsplads 
og i fagforeningen.

Men lige så vigtigt vil du tage hjem med 
en større tro på dine egne evner, være i 
stand til at styrke andres mod, og du vil 
have et stærkt netværk af andre  
kvindelige tillidsvalgte.

På uddannelsen vil du derudover møde 
markante kvindelige ledere fra fagbe-
vægelsen og dansk politik.

OM UDDANNELSEN 
Uddannelsen foregår over tre 
moduler i efteråret 2019:

Onsdag d. 4. september kl. 11.00 – 
fredag d. 6. september kl. 13.00 på  
Hotel Christiansminde, 
Christansmindevej 16, 
5700 Svendborg.

Mandag d. 7. oktober  
kl. 11.00 – tirsdag d. 8. oktober kl. 
15.00 på Langsøhus, Vestre Ringvej 51, 
8600 Silkeborg.

 Mandag d. 19. november kl. 11.00 – 
tirsdag d. 20. november kl. 15.00 på  
Metalskolen Jørlunde, 
Slagslundevej 13, 3550 Slagslunde.

På uddannelsen arbejder vi anderledes, end du måske er vant til fra andre kurser. 
Undervisningsdagene er længere, pauserne mere fleksible og vigtigst af alt: Vi tror 
på, at du lærer ved at gøre.

Derfor får du opgaver, der skal løses mellem modulerne, og kommer allerede 
undervejs og særligt mellem modulerne til at arbejde lokalt med din forandring, 
relationsopbygning mv.



MEDLEM AF FAGFORBUND  
UNDER FH?
Ansøgning sker gennem dit forbund/
fagforening, og tilmelding sker på  
kursusnummer 5207 19 00 22. Det 
skal ske igennem din fagforening.

Fagforeningerne har forskellige regler 
for deltagelse, og det er din egen  
fagforenings regler, der gælder.

IKKE MEDLEM AF FAGFORBUND  
UNDER FH?
Ønsker du en plads udenom FIU-syste-
met, er der ligeledes pladser tilgænge- 
lige. Tilmelding foregår til Pia Haandbæk 
på mail: piha@danskmetal.dk, hvor du 
skal opgive kursusnummer 5207 19 00 
22, din fødselsdato, telefonnummer, 
mailadresse, samt adresse hvortil 
faktura skal sendes. 

Pris: 29.950 kr.

Tilmeldingsfrist
Snarest muligt og senest d. 8. august 2019

Læs mere om uddannelsen på deltagerdanmark.dk/kvindelige-ledere

Til uddannelsen søger vi tillidsvalgte 
kvinder, der gerne vil styrke deres 
kompetencer ift. relationsopbygning, 
strategi og motivation – og som har 
viljen og modet til at samle andre om 
et nyt projekt og skabe forandring i 
deres faglige arbejde.

Du kan være tillidsrepræsentant eller 
arbejdsmiljørepræsentant. Vi anbe- 

faler dog, at du i forvejen har erfaring 
med organisering, fx gennem flere 
kurser på grunduddannelsen.

Alle ansøgere skal vide, at der er  
konkret arbejde forbundet med ud-
dannelsen også mellem modulerne, 
da du skal arbejde med en forandring, 
du selv ønsker at skabe.

HVEM KAN DELTAGE PÅ UDDANNELSEN?

HVORDAN ANSØGER JEG OM EN PLADS PÅ  
UDDANNELSEN?

Pladserne bliver fordelt efter først-til-mølle-princippet, og der er forskellige 
ansøgningsprocedurer alt efter, hvilken fagforening du er medlem af:


