
Den grundlæggende 
lederuddannelse GLU 
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Dato:
Modul 1
Ledelse og samarbejde, 47753, 
30. oktober -1. november 2018

Modul 2 
Kommunikation som ledelsesværktøj, 47751
Mødeledelse, 47754
20.-22. november 2018

Modul 3 
Konflikthåndtering, 47752
11.-12. december 2018

Modul 4
Situationsbestemt ledelse, 47755
15.-17. januar 2019

Modul 5
Medarbejderinvolvering i ledelsen, 47750
26.-28. februar 2019

Pris:
For alle moduler: 2.470,00 kr. for VEU berettigede deltagere.
Udgifter til kost og logi*: 3.250,00 kr.
IDV-aktiviteter/arrangementer** for alle moduler: 3.400,00 kr. 

Det er muligt at søge VEU godtgørelse efter 
gældende regler 860,00 kr. pr. dag.

VEU-godtgørelse er en kompensation for tab af løn eller
mulighed for arbejde, når virksomhedens medarbejdere
deltager i erhvervsrettet uddannelse for voksne.

Tilmelding:
GLU målrettet FUT medlemmer
Kviknummer 537411m0174418
Tilmelding skal ske på www.efteruddannelse.dk

Yderligere oplysninger kontakt:
Mette Riis, Tlf. 7340 7915, E-mail mbr@bcsyd.dk

Praktiske 
oplysninger

Uddannelsen 

er tilrettelagt i 

samarbejde med FUT 

og tilbydes til en 

yderst favorabel 

pris



BCSyd tilbyder i løbet af kursusforløbet forskellige teambuil-
dingaktiviteter fx øvelser i high- og lowropebane, forskellige 
kommunikationsøvelser eller mulighed for at fremstille et 
lækkert måltid i naturen under kyndig vejledning af en af 
vores kokke. Nyd efterfølgende maden i skønne omgivelser 
med udsigt over Lillebælt. 

* Kursisten bor mere end 60 km fra eller har på anden måde 
vanskelig rejse til uddannelsesstedet på undervisningsdagen.

** IDV (Indtægtsdækket virksomhed) er aktiviteter og arrange-
menter, som gennemføres på de enkelte moduler, typisk fag-
lige/sociale aftenarrangementer.

Alle priser er fra 2018 og der tages forbehold for prisændringer.

Tilmelding og kontakt
Kursussekretær 
Mette Boysen Riis
Tlf. 7340 7915 
E-mail mbr@bcsyd.dk

Teamleder
Lone Marxen
Tlf. 6167 0900 
E-mail lm@bcsyd.dk
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