
Kompetenceudvikling for planlæggere
- Et kursus med fokus på at give inspiration og redskaber til at håndtere opgaven som planlægger 

På modul 1 og 2 arbejdes der med følgen-
de emner: 

•Anerkende kommunikation 
• Assertion

• Arbejdsgruppens psykologi
• Team-roller i arbejdsfællesskabet

• IT med Power Point

 
Personlig profil analyse ( PPA)
Der er indlagt PPA, som giver den 
enkelte deltager overblik og indsigt i 
egne kompetencer og egen foretruk-
ne adfærdsmæssige stil i arbejdssi-
tuationen. PPA´en følges op af en 
samtale med fokus på personlige 
ressourcer i det daglige arbejde. 

 
Kompetenceprofil  
Med udgangspunkt i de ovenstå-
ende emner, arbejdes der med 
den enkeltes Kompetenceprofil. 
Hvilke kompetencer er i spil for 
den enkelte i hverdagen og hvilke 
funktioner i arbejdsbeskrivelsen 
passer de til?

 
Arbejdspunkter  
– efterfølgende supervision
Sidst på kurset udarbejder hver 
enkelt deltager sine arbejdspunkter, 
som følges op efter kurset med 2 
x 1 times individuel supervision 
for at sikre processens fortløbende 
udvikling. 

Bevis: Der udstedes et selvstændigt bevis, som dokumenterer, at deltageren har gennemført kurset. 
Underviser: Pia Nørgaard Dahl, AOF Nord og Ruth Bjerregaard, AOF Nord (PPA-konsulent)
Tid: 7 dage efter aftale, hos AOF Nord, Mylius Erichens vej 1 i Aalborg. 
Pris: Deltagerpris v/ min. 10 deltagere 6.980,- kr. excl. moms
Se mere på link: https://aof-nord.dk/kompetenceudvikling-for-planlaeggere.aspx

Første modul er på 2 dage og andet modul er på 3 dage, som afholdes ca. 3 uger senere.
Supervision aftales individuelt. Derefter afholdes der ca. 5 - 6 måneder senere 2 x 1 opfølgningsdag

På opfølgningsdagene tages der udgangspunkt i emner, der har været oppe i supervisionen
• Balancen mellem individuelle og grupperelaterede arbejdspunkter

• Roller i grupper 
• Arbejdsfællesskabets mål og udvikling

• Forandringsprocesser
• Tilpasningsstrategier til forandringsprocesser

Kurset indeholder udvalgte områder inden for arbejdet med kommunikation, formidling og ikke mindst hvordan 
kompetencerne implementeres i hverdagen.

Kurset er 
forhåndsgodkendt af Den 

kommunale 
kompetencefond. 

 


