
Modulkursus: Inspektør- og driftslederuddannelsen 

Kursusnr.: 2019 – 0019, modul 2, den 24. - 26. april 2019, Hotel Haraldskær, Vejle. 

Kursusleder: Preben Jørgensen 

 

Onsdag den 24. april 2019 

 

kl. 10.00 – 10.30 Ankomst 

Kl. 10.30 – 10.45 Velkomst og Introduktion 

v/ Preben Jørgensen 

Kl. 10.45 – 16.00 Opbygning af et driftssystem 

• Nybyggeri 

• Eksisterende bygningsmasse 

• Metoder til etablering af systemet 

• Tilstandsundersøgelser 

• Informationssøgning 

• Opdatering af driftssystemer  

v/ 

Kl. 12.00 – 13.00 Frokost 

Kl. 16.00 – 16.30 Kaffepause 

Kl. 16.30 – 19.15 Vi fortsætter temaet fra sidst om jeres rolle i organisationen, 

budgettet m.m. 

v/  

Kl. 19.30 Middag 

 

Torsdag den 25. april 2019 

 

Kl. 07.00 – 08.00 Morgenmad  

Kl. 08.00 – 15.00  

Kommunikation og konflikthåndtering 

 

Hvad er kommunikation – i teori og praksis 

Konfliktforebyggelse og konflikthåndtering 

 

Vi undersøger, hvad kommunikation betyder i jeres ledelsesmæssige  

sammenhæng og hvilke værktøjer, der kan styrke jer i at nå, de mål I har 

for jeres ledelse og arbejde i al almindelighed. 

 

I får teoretiske input i, hvordan man gennem bevidst kommunikation kan 

forebygge, at konflikter udvikler sig destruktivt og forsøge at løse dem, 

hvis de allerede er løbet løbsk. 

 

Du har indsigt i, hvordan din egen personlige kommunikations – og 

konfliktløsningsstil passer sammen med dét, du gerne vil opnå. 

 

v/  



  Side 2 

 

Kl. 12.00 – 13.00    Frokost 

 Kommunikation og konflikthåndtering fortsat… 

v/ 

Kl. 15.00 – 15.30 Kaffepause 

 Kommunikation og konflikthåndtering fortsat… 

v/ 

  

Kl. 19.30 Middag 

 

Fredag den 26. april 2019 

 

Kl. 7.00 – 8.00 Morgenmad 

Kl. 8.00 – 13.00 Kommunikation og konflikthåndtering fortsat… 

Hvilke mulige eller uløste konflikter vil du hjem og arbejde med? 

I hvilke sammenhænge har du lyst til at arbejde med at udvikle dine 

kommunikationskompetencer til vi ses igen?  

Hvad vil du gerne vide mere om, som underviseren kan forberede input 

om?  

v/  

Kl. 10.30 – 11-00 Kaffepause 

Kl. 13.00 Frokost 

  

 Hjemrejse 

 

 

 

 


