
 

KURSUSKATALOG 2015-2016 
 

___________________________________________________________________________________ 

Rudersdal Kommune |  1 

 

FORSIDE – BILLEDE IND 
 
 
 

KURSUSKATALOG 2015/2016 



KURSUSKATALOG 

KÆRE KOLLEGA 
- velkommen til kursussæsonen 2015-2016 

___________________________________________________________________________________ 

2 | Rudersdal Kommune 

 

Kære Kollega 
 
Velkommen til kursussæsonen 2015/16! 
 
I august 2015 får vi i Rudersdal Kommune en kompetencepolitik. 
Formålet med kompetencepolitikken er at sikre, at Rudersdal Kommune 
via strategisk kompetenceudvikling har kompetente og engagerede 
medarbejdere, så vi kan løfte opgaverne i et samfund og en kommune, 
der konstant udvikler sig.  
 
En af vejene til at sikre, at medarbejderne er kompetente og kan løfte 
ændrede eller nye opgaver er uddannelse og kurser. Så brug kurserne 
her i kataloget, hvis du står over for nye opgaver. Eller hvis du tænker, 
at du vil kunne få ny viden, som kan hjælpe dig med at løse dine 
nuværende opgaver endnu bedre eller på nye måder.  
 
Når vi taler om strategisk kompetenceudvikling, er det 
kompetenceudvikling, der tager udgangspunkt i de udfordringer og 
opgaver, som arbejdsplads og medarbejdere står med. Så for at få 
størst mulig effekt af de kurser, som du deltager i så tag en snak med 
din leder før og efter kurset, om hvordan du kan bruge kurset i dine 
opgaver. Du kan få inspiration i afsnittet ”Kurser med Effekt”. 
 
Ligesom samfund og kommune udvikler sig, udvikler vi også 
kursuskataloget. Så kursussæsonen byder på flere nye kurser. Af nye 
kurser kan nævnes ”Nudging – en metode til at ændre adfærd”, ”Sådan 
laver du video med mobilen”, ”Medie- og budskabstræning”, ”Hurtig 
læsning” og mange flere.  
 
HR, Personaleområdet
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SEPTEMBER 
 

 09 Tidlig opsporing af alkoholproblemer 

 09 Acadre 

 16-17 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 

 23-24 Facilitering 
 

____________________________________________________ 
 
OKTOBER 
 

 01-02 Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 

 07 Acadre 

 07-08 Word 2010 grundlæggende 

 08 Arbejdsmiljøuddannelse (opfølgning) 

 20 Skriv bedre webtekster 

 22 PowerPoint grundlæggende 

 22 PowerPoint videregående 

 27 Den ”trælse” organisation 

 27 Hurtiglæsning 

 27 KMD OPUS Mit personale 

 29 KMD OPUS Bilagsbehandling 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
NOVEMBER 
 

 02 Acadre 

 10 Tidlig opsporing af alkoholproblemer 

 10 KMD OPUS Regninger (salgsstyring) 

 11-12 MED-uddannelse 

 16-17 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 

 17 1 person – 4 personligheder 

 17 Nudging 

 19 Outlook grundlæggende 

 19 Outlook videregående 

 24 KMD OPUS Mit personale 

 25-26 Excel 2010 grundlæggende 
 

____________________________________________________ 
 
DECEMBER 
 

 ..  Til søs med Mikkel Beha 

 01  Hjerte-Lunge-Redning og Genoplivning med 
hjertestarter 

 01 Få din arbejdsmiljøviden oversat til ”Rudersdalsk” 

 02 Acadre 

 03 Social kapital 

 07 Arbejdsmiljøuddannelse (opfølgning) 

 08 KMD OPUS Rapportering 

 10 Medie og budskabstræning 
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JANUAR 
 

 06 Acadre 

 12 Kommunikation via sociale medier 

 19 At træde i karakter som medarbejder 

 26 KMD OPUS Mit personale 

 27 Forandring med vilje – find din motivation 
 

____________________________________________________ 
 
FEBRUAR 
 

 02 Introduktion til kommunal lovgivning og 
 beslutningsproces 

 03 Acadre 

 09-10 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 

 10-11 Excel 2010 grundlæggende 

 24-25 Grundlæggende projektledelse 
 

____________________________________________________ 
 
MARTS 
 

 01 God sagsbehandling 

 02 Acadre 

 03 Arbejdsmiljøuddannelse (opfølgning) 

 08 Social kapital 

 08 KMD OPUS Bilagsbehandling 

 09 Forhandlingstræning 

 17 Word 2010 videregående 

 30 KMD OPUS Mit personale 
 

 
APRIL 
 

 05-06 Konflikthåndtering 

 06 Acadre 

 11 KMD OPUS Regninger 8salgsstyring) 

 12 Excel 2010 videregående 

 12 Sådan laver du video med mobilen 

 12 Den gode sygesamtale 

 12-13 MED-uddannelse 
 

_________________________________________________ 
 
MAJ 
 

 04 Acadre 

 09-10 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 

 10 KMD OPUS Rapportering 

 24 KMD OPUS Mit personale 

 24 Forandringskommunikation og ledelse af forandringer 
 

____________________________________________________ 
 
JUNI 
 

 02 Acadre 

 07 Skriv bedre webtekster 

 08 Arbejdsmiljøuddannelse (opfølgning) 
 

____________________________________________________ 
Kurser der afholdes eksternt 
Tips og tricks til spørgeskemaundersøgelser i Survey XACT 



KURSER MED EFFEKT OG PRAKTISKE OPLYSNINGER 

KURSER MED EFFEKT OG PRAKTISKE OPLYSNINGER 
kurser med effekt og praktiske oplysninger 
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Hvordan får du størst effekt af dine kurser. Her kan du læse om gode 
råd til, hvad medarbejder og leder kan gøre for at styrke læringen og 
dermed øge effekten af kursusdeltagelsen. Det er forskelligt fra kursus 
til kursus og fra deltager til deltager, hvad der giver mening, men 
nedenstående kan være et sted at starte. 
____________________________________________________ 
GODE RÅDE TIL KURSUSDELTAGEREN 
 
Før kurset 

 Tal med din leder om hvad du kan forvente at få med fra kurset, og 
hvordan du kan bruge udbyttet fra kurset efterfølgende i din 
opgaveløsning 

 Tal med din leder om hvordan og hvornår, du skal dele erfaringerne 
fra kurset med dine kolleger 

 Overvej sammen med din leder om indholdet på kurset har en 
karakter, hvor det er relevant, at I tager et par kolleger af sted 
sammen, for at lette formidlingen og omsætte det lærte til det 
daglige arbejde. 

 Tjek om der er forberedelse til kurset, når du modtager mail om, at 
du er tilmeldt kurset. 

 
Under kurset 

 Lav stop under kurset eksempelvis i frokostpausen og lige efter 
kurset og overvej: 

 Hvad er det vigtigste, du tager med fra kurset? 

 Hvordan kan du bruge det, som du har fået med – i hvilke 
sammenhænge eller opgaver? 

Du kan eventuelt bruge læringsloggen, som du kan finde på Intranettet 
på siden: Kurser/ 2015-2106/Kurser med effekt. 
 
 
 
 

 
Efter kurset 

 Overvej hvad du har fået med tilbage, og om det giver anledning til 
ændringer i din opgaveløsning eller dit arbejde i øvrigt. 

 Del din viden med de af dine kolleger, som det kan være relevant 
for. Det kan være på et møde, eller du kan lave en konkret aftale 
med den eller de kolleger, som du tænker, at viden fra kurset kunne 
være interessant for. 

 Vend med din leder hvordan du kan bruge viden fra kurset i dit 
arbejde. Og om det giver anledning til at løse arbejdet på nye 
måder. 

____________________________________________________ 
GODE RÅD TIL LEDEREN 
 
Før kurset 

 Tal med medarbejderen om hvorfor du mener, at kurset er relevant 
for medarbejderen 

 Drøft med medarbejderen om der er nogle kolleger, som det kan 
være relevant, at hun/han formidler sin viden fra kurset videre til. Så 
hun/han allerede før kursusstart er opmærksom på at skulle 
formidle fra kurset. 

 Overvej om det ressourcemæssigt kan betale sig at sende to 
medarbejdere af sted på kurset sammen, så muligheden for at få 
indholdet fra kurset overført til det daglige arbejde bliver lettet. 

 
Efter kurset 

 Drøft med medarbejderen, om der er noget viden fra kurset, som 
kan være relevant for kollegerne eller en gruppe af dem. Og aftal 
hvordan medarbejderen formidler viden fra kurset – om det er et 
lille skriv eller på et møde. 

 Spørg ind til kurset, som medarbejderen har været på, og tal om 
hvordan medarbejderen konkret kan bruge læringen fra kurset, og 
om det giver anledning til nogle konkrete ændringer i 
opgaveløsningen og det daglige arbejde i øvrigt.



KURSER MED EFFEKT OG PRAKTISKE OPLYSNINGER 

PRAKTISKE OPLYSNINGER 
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PRIS 
Det er gratis for ledere og medarbejdere i kommunen, at deltage i de 
interne kurser, bortset fra kurset ”Den obligatoriske arbejdsmiljø-
uddannelse”. 
For deltagere fra selvejende institutioner skal der dog betales for 
forplejning på heldagskurser. 
____________________________________________________ 
 
GODKENDELSE FRA LEDER 
Husk at få en godkendelse fra din nærmeste leder inden du tilmelder 
dig et kursus. 
 
Ved tilmeldingen skal du anføre din leders navn og e-mail. Din leder vil 
automatisk få tilsendt en mail om din kursustilmelding. 
____________________________________________________ 
 
TILMELDING 
Tilmelding til kurserne sker via Intranettet og tilmeldingsfristen er 
angivet i kursusbeskrivelsen for det enkelte kursus. 
 
Umiddelbart efter din tilmelding modtager du en automatisk bekræftelse 
på skærmen om, at din tilmelding er registreret. Det er en god ide at 
reservere kursusdagen i din kalender, når du tilmelder dig, så du er 
sikker på at kunne deltage. 
 
Når tilmeldingsfristen er nået, modtager du en mail, om du er tilmeldt 
kurset eller ej. Fordelingen af pladserne sker efter princippet ”først til 
mølle”, i forhold til hvornår du har tilmeldt dig. 
 
Ca. 2 uger før kursets startdato modtager du en informationsmail med 
praktiske oplysninger om bl.a. kursussted og tid, underviser, forplejning 
og deltagerliste. 
 

 
Ønsker du at deltage på et kursus, hvor tilmeldingsfristen er nået eller 
overskredet, er du altid velkommen til at sende en mail til 
HRkursusadm@rudersdal.dk. Det er muligt, at vi stadig har ledige 
pladser på grund af afbud, eller fordi kurset ikke er fuldt booket. 
_________________________________________________________ 
 
AFMELDING/AFBUD 
Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus, som du har tilmeldt dig, 
skal du melde afbud senest på den dato, der fremgår af mailen med 
bekræftelsen af din deltagelse. Afmelding/afbud sendes via mail til 
HRkursusadm@rudersdal.dk  
 
Ved afbud senere end den angivne dato eller ved udeblivelse vil din 
arbejdsplads blive opkrævet et gebyr på 800 kr. 
 
Har du mulighed for at finde en kollega, som kan overtage din plads på 
kurset, kan I undgå at gebyret opkræves. 
Hvis du overdrager pladsen til en kollega, skal du give besked om det 
via mail til HRkursusadm@rudersdal.dk med oplysning om din kollegas 
navn, cpr.nr., mail-adresse, stilling og arbejdssted. Dermed kan 
kursusadministrationen opdatere deltagerlisten og sikre, at din kollega 
får tilsendt informationsmail med praktiske oplysninger om kurset samt 
kursusbevis og kursusevaluering. 

____________________________________________________ 
FORPLEJNING 
På heldagskurser består forplejningen som hovedregel af morgenmad, 
frokost og eftermiddagskaffe. 
 
På halvdagskurser, der enten slutter kl. 12.00 eller starter kl. 13.00, vil 
der som hovedregel være morgenmad eller eftermiddagskaffe. 
 
På kurser af kortere varighed vil der som hovedregel ikke være 
forplejning.

mailto:HRkursusadm@rudersdal.dk
mailto:HRkursusadm@rudersdal.dk
mailto:HRkursusadm@rudersdal.dk
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FORBEREDELSE 
 
I forbindelse med deltagelsen på de interne kurser er det en god ide, at 
gøre sig overvejelse om målet for din deltagelse, og om hvordan du 
efterfølgende får mest muligt ud af det, som du har lært på kurset. Det 
har vi beskrevet nærmere i afsnittet Kurser med effekt, som vi anbefaler 
dig at læse inden kurset. 
 
Ved nogle kurser er det forudsat, at deltagerne har forberedt sig fx i 
form af at læse en artikel eller medbringe cases fra egen hverdag. I de 
tilfælde er den forventede forberedelse beskrevet i kursusbeskrivelsen 
og informationsmailen og evt. materiale er vedhæftet mailen. 
_________________________________________________________ 
 
EVALUERING 
Umiddelbart efter din deltagelse på kurset modtager du en mail med et 
link til kursusevaluering i form af et anonymt elektronisk spørgeskema. 
 
Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare skemaet, da det kan hjælpe 
os med at gøre kurserne endnu bedre. 
 
_________________________________________________________ 
 
KURSUSBEVIS 
Du vil modtage dit kursusbevis elektronisk, som en pdf.fil til din 
indbakke i Nem Post, som du tilgår via Min Rude. Herfra vælger du selv 
enten at beholde kursusbeviset i Nem Post, flytte beviset til en anden 
placering på din PC (arbejde/privat) eller printe beviset. 
 
 
 
 
 

 
SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG GODE IDEER 
Har du spørgsmål, kommentarer til kurserne eller gode ideer til 
kommende kurser, er du altid velkommen til at kontakte os via mail til 
HRkursusadm@rudersdal.dk eller pr. telefon til HR-udviklingskonsulent 
Signe Willumsen, 46 11 21 35 eller HR-assistent Tove Worm Petersen, 
46 11 21 24. 
____________________________________________________ 
 
SÆRLIGT FOR SELVEJENDE INSTITUTIONER 
Ledere og medarbejdere i de selvejende institutioner i Rudersdal 
Kommune er velkomne til, at tilmelde sig kurserne, i fald der er ledige 
pladser, men skal være opmærksomme på, at der vil blive opkrævet et 
kursusgebyr på ca. 200,00 kr. til dækning af forplejnings-
omkostningerne. 
 
 

mailto:HRkursusadm@rudersdal.dk
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VINTER MED VIDEN – BILLEDE IND – SAMME BILLEDE + NY 
TEKST 

VINTER MED VIDEN 

Tag din kollega under armen og bliv begejstret, inspireret og underholdt på vinterens gå-
hjem-møder.  
  
Du kan blive inspireret af Jacob Søndergaard, som var træneren bag ”Rigtige Mænd” på 
DR1. Han stiller skarpt på, hvordan man kan komme i gang med livsstilforandringer som 
ændring i kostvaner og motivation for træning. Ligesom han kommer med sine bedste 
råd til at få maksimal effekt af træningen – og hvem vil ikke gerne have det? Eller mød 
Mikkel Beha og hør ham fortælle om mødet med fremmede kulturer og glæden ved at 
krydse de store oceaner. 
  
Arrangementerne om ”Vinter med viden” bliver udbudt i samarbejde med Fredensborg 
Kommune, Furesø Kommune, Halsnæs Kommune, Helsingør Kommune, Hillerød 
Kommune, Hørsholm Kommune og Egedal Kommune. 



VINTER MED VIDEN 

”DEN ”TRÆLSE” ORGANISATION” 
- ved Tommy Krabbe 
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"Den trælse organisation"  

- Ved Tommy Krabbe 

 
 
I dette foredrag vender Tommy Krabbe det 
hele lidt på hovedet i forhold til at skabe 
den gode arbejdsplads, arbejdsglæde og 
brugeroplevelse. 
 

Fra ildsjæle til lønslaver – Midt i udviklingen af arbejdsglæde og 
motivation i danske virksomheder og organisationer har vi overset alle 
fordelene ved at have en virkelig træls organisation. Alene det faktum, 
at medarbejderne bliver komplet ligeglade med deres hverdag fjerner al 
den energi, der kan give konflikter og alt for glade kunder eller borgere. 
 
Under foredraget kan du lære: Hvordan man leverer træls service, 
sukker igennem med både øjne og hænder, tager træls-hatten på, 
bruger “trælslows” behovspyramide. Tommy Krabbe er den helt rigtige 
mand til at hjælpe med overgangen til den trælse organisation. Normalt 
hjælper han virksomheder med at tænde ildsjælene, men han er 
efterhånden blevet så garvet, at han også kan skabe den modsatte 
bevægelse.  
 
Oplev et sjovt og skævt oplæg fyldt med ironi og tankevækkende 
eksempler, hvor virkeligheden bliver sat på spidsen, og hvor I med 
garanti vil grine af jer selv og med kollegerne over jeres ”trælse 
organisation”. 
 
 
 
 
 

_________________________________________________________ 
TID OG STED 
 
27. oktober 2015, kl. 17.30-19.00, Rådhuset i Fredensborg Kommune, 
Egevangen 3b, 2980 Kokkedal 
 
Tilmeldingsfrist 12.oktober 2015 
 



VINTER MED VIDEN 

”1 PERSON – 4 PERSONLIGHEDER” 
- ved Emil Thorup 
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"1 person – 4 personligheder"  
- Ved Emil Thorup 

 

Hvordan kan du adskille privat- og arbejdsliv 

og samtidig være den bedste udgave af dig 

selv – i ALLE situationer? 

I Emil Thorups verden er der vandtætte 

skodder mellem arbejde og hjemme. Men det 

har der ikke altid været. Han har, lige som alle 

andre, bragt de hårde dage på arbejde ind i sit 

privatliv, og bragt et privat skænderi med på 

arbejde. Men ikke længere. Både morsomt og inspirerende fortæller 

Emil om vigtigheden i at komme sit liv i kasser, med flere 

personligheder – eller personaer, som han kalder dem. Vi taler ikke om 

skizofreni, men derimod et aktiv værktøj der gør dig bedre til at 

håndtere stressede situationer og konflikter – både på arbejdspladsen 

og derhjemme – og samtidig blive bedre til at efterlade arbejde på 

kontoret og de private udfordringer derhjemme. 

Fokus er på hvordan vi alle kan blive en bedre udgave af os selv – i en 

given situation. Hvordan man kan justere sine egenskaber alt efter 

situationen. I dag har de færreste et liv med arbejde 9-17 og så hjem til 

kernefamilien. Nej, vi har hjemmearbejdsdage, rejser, fritidsaktiviteter – 

en travl hverdag. I dette foredrag vil Emil Thorup forklare hvordan man 

blive en bedre medarbejder, kæreste, forælder, eller chef med nogle 

simple greb. 

 

____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
17. november 2015, kl. 17.30-19.00, Kulturhuset Galaksen, Bymidten 

48, 3500 Værløse 

Tilmeldingsfrist 3. november 2015 

 



VINTER MED VIDEN 

”TIL SØS MED MIKKEL BEHA” 
- ved Mikkel Beha 
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"Til søs med Mikkel Beha"  
- Ved Mikkel Beha  

 

Siden Mikkel var helt lille, har eventyret og 

rejserne til søs været en stor del af hans liv. 

En aften med Mikkel er en rejse ud i den 

store forunderlige verden, og alle de 

udfordringer der følger med, når man 

slipper fortøjninger til den velkendte hverdag og tager på eventyr.  

Mikkel fortæller om at rejse med børn, om mødet med fremmede 

kulturer og glæden ved at krydse de store oceaner. Men også om det 

hårde slid, det indimellem kan være, for at få sine drømme til at gå i 

opfyldelse. Mikkel viser billeder fra et langt liv på verdenshavene og klip 

fra TV-serien ”Kurs Mod Fjerne Kyster”, og fortæller om alt det, man 

ikke ser på TV. 

Mikkel er en engageret og levende fortæller, der med stor glæde deler 

ud af de mange oplevelser køjesækken er fyldt med, efter at have rejst 

verdenen tynd med sin familie. 

 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Primo december 2015, kl. 17.30-19.00 – præcis dato og sted kommer 
primo august. 
 
Tilmeldingsfrist kommer senere 

 



VINTER MED VIDEN 

”FORANDRING MED VILJE – FIND DIN MOTIVATION” 
- ved Jacob Søndergaard 
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"Forandring med vilje – find din motivation"  

- Ved Jacob Søndergaard  
 

 
Jacob Søndergaard er uddannet humanfysiolog og 
er personlig træner for eliteidrætsfolk og 
erhvervsledere. Men han er nok mest kendt fra 
programmet Rigtige Mænd på DR1, hvor han er 
træner og coach for 5 håndværkere med hang til 
basser, der ender med at deltage i et off-road 
triathlon.  
 

Kom og bliv inspireret af Jacob Søndergaard til hvordan du finder din 
motivation til at komme i gang med og holde fast i livsstilsændringer 
inden for træning og kost. Og ikke mindst hvordan du får størst mulig 
effekt af ændringerne. 
 
Hvorfor er det svært at skabe forandring og sundere levevaner? Hvilken 
indflydelse har dine relationer og arbejdsplads på, hvor sundt du kan 
håndtere at leve? Og hvor lidt skal der i virkeligheden til for at komme i 
gang? Jacob tager udgangspunkt i kompleks viden om blandt andet 
søvn, kost, træning og motivationspsykologi, som han formidler, så det 
giver mening.  
 
Du vil få simple strategier til at komme i gang og få skabt plads til 
forandringer – også i en travl hverdag med familie, arbejde og venner. 
Lige som der vil være praktiske øvelser, så du kan mærke, hvor let det 
er at gøre en mærkbar forskel for sig selv og sin krop.  
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
27. januar 2016 kl. 17.30-19.00 – sted kommer primo august. 
 
Tilmeldingsfrist 13. januar 2016 

 



KOM GODT I GANG 

KOM GODT I GANG 
- kom godt i gang 
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KOM GODT I GANG – BILLEDE IND 
 
 

KOM GODT I GANG 

Her kan du finde kurser, som klæder dig på til at udføre nye opgaver eller kendte opgaver 
på nye måder, eksempelvis kurset om ”Hurtig læsning” hvor du får forskellige teknikker til 
at læse hurtigere. Desuden finder du her kurser, som opdaterer dig om regler eller 
introducerer dig til nye vidensområder 



KOM GODT I GANG 

INTRODUKTION TIL KOMMUNAL LOVGIVNING OG 
BESLUTNINGSPROCES 
___________________________________________________________________________________ 
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Der er regler og retningslinjer, som skal respekteres af alle i den 
kommunale forvaltning. Derfor er det godt at have et overordnet 
kendskab til den kommunale lovgivning lige meget, hvor i kommunen 
du arbejder. Kom og få et større indblik i beslutningsgangen og 
styringen af kommunen. 
 
Citater fra deltagerne: "Et kursus alle nyansatte bør komme med på", 
"Super med en gennemgang af de regler og retningslinjer, jeg som 
medarbejder forventes at agere efter og overholde". 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
2. februar 2016 kl. 9.00-14.00, Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 5. januar 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Alle medarbejdere og ledere som ønsker at få mere indblik i 
beslutningsgangen og styringen af kommunen. Især relevant for 
medarbejdere som er nye i kommunen. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Du får en gennemgang af relevante regler i den kommunale 
styrelseslov, forvaltningsloven, offentlighedsloven m.v. 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Du får bl.a. svar på følgende spørgsmål: 

 Hvad er forskellen på offentlig og privat virksomhed? 

 Hvem bestemmer i kommunen? 

 Hvorfor er det borgeren, som er i centrum? 

 Hvornår har jeg tavshedspligt? og hvornår er jeg inhabil? 
 
Du får gennemgået generelle love og regler samtidig med, at de bliver 
gjort nærværende og tilgængelige med konkrete eksempler fra 
hverdagen i Rudersdal Kommune. 
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Solveig Andreasen, Specialkonsulent og cand.jur., Sekretariatet 
 
 
Se også...  

Kurset ”God sagsbehandling” 
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GOD SAGSBEHANDLING 
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Vi arbejder med forskellige fagområder, men for alle medarbejdere i 
kommunen er det vigtigt at kende de regler og rammer i lovgivningen, 
som er med til at sikre god kvalitet i sagsbehandlingen. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
1. marts 2016, kl. 9.00-12.00, i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 29. januar 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere og ledere som er ansvarlige for konkrete afgørelser, der 
meddeles borgerne. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Kvalitet i sagsbehandlingen forudsætter en saglig og professionel 
behandling af den enkelte sag. På kurset bliver du præsenteret for de 
regler og rammer i lovgivningen, som er vores fælles udgangspunkt for 
en saglig og professionel sagsbehandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
På kurset arbejder vi med: 

 De konkrete bestemmelser i forvaltningsloven 

 Principper for god forvaltningsskik 

 Hvorfor er det vigtigt at sagen behandles korrekt? 
 
Gennemgangen bliver krydret med konkrete eksempler på både god og 
dårlig sagsbehandling. Formen på kurset vil indebære høj 
deltageraktivitet og være en blanding mellem faglige oplæg og 
plenumdrøftelser. 
 
____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 
 
Du er velkommen til at tage konkrete problemstillinger fra hverdagen op 
på kurset, kontakt gerne underviseren herom. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Solveig Andreasen, Specialkonsulent og cand.jur., Sekretariatet 
 
 
Se også...  

”Introduktion til kommunal lovgivning og beslutningsproces”.
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Chancen for at overleve et hjertestop mindskes med 7-10 % pr. minut 
der går, derfor er tidlig førstehjælp livsvigtig! Har din arbejdsplads eller 
enhed en medarbejder, som kan førstehjælp? Her har du muligheden 
for at blive klædt på til det. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
1. december 2015, kl. 8.30–15.30, Birkerød Idrætscenter, 
lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 30. oktober 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere, der gerne vil kunne yde førstehjælp, og som arbejder på 
en arbejdsplads, hvor det ikke er et lovkrav, at man skal have et 
førstehjælpskursus. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
På kurset lærer du hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter. Du 
opnår viden og færdigheder, så du kan give Hjerte-Lunge-Redning til en 
bevidstløs person med og uden normal vejrtrækning samt hvordan du 
genopliver med hjertestarter. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

Du får blandt andet viden om: 

 Førstehjælpens 4 hovedpunkter 

 Overlevelseskæden 

 Hjerte-lunge-redning  

 Kunstigt åndedræt 

 Hjertemassage  

 Hjerte-lunge-redning med hjertestarter 

 Hjerterytmeforstyrrelser 

 Opbygning og betjening af hjertestarter 

 Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter 

 

Der vil blive anvendt cases og situationsøvelser i undervisningen. 
 
NB! Med hensyn til påklædning vil der foregå praktiske øvelser på 
gulvet, så praktisk tøj anbefales. 
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Michael Jensen, instruktør Nordsjællands Brandskole 
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- Sæt farten op, forstå mere og bevar koncentrationen 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
27. oktober 2015, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1. 
 
Tilmeldingsfrist 28. september 2105 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 

Medarbejdere og ledere som har meget at læse, men alt for lidt tid! Alle, 

uanset nuværende læsehastighed, kan få noget ud af kurset og de 

teknikker, der læres. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 

Efter kurset har du fået 3 forskellige læseteknikker, der kan 

revolutionere din evne til at læse, opfange og fastholde fakta og 

indhold. Hurtigere læsning hjælper dig med at bevare koncentrationen 

samtidig med, at du sparer tid og frustration. Du lærer også, hvordan du 

hjælper dine øjne og din hjerne til at arbejde optimalt, og hvordan du 

bygger din faglige læsning op, så du kan huske dét, du har læst.  

 

Målet med kurset er, at du bliver i stand til at øge din læsehastighed 

væsentligt uden tab af forståelse, og at du bliver bevidst om at vælge 

den rigtige læseteknik afhængigt af formålet med læsningen. 

 

 

 

 

 

_________________________________________________________ 

INDHOLD 

 

På kurset arbejder vi med: 

 Skimming, Hurtiglæsning og Faglig læsning/Studie læsning 

Hensigtsmæssige markerings- og understregningsteknikker, der 

virker 

 Hukommelsen, Den optimale læringstrekant m.m. 

  

Du vil bl.a. få svar på spørgsmål som: 

 Hvordan bevarer jeg koncentrationen, når jeg læser? 

 Hvordan får jeg min hjerne til at huske dét, jeg læser? 

 Hvad kan jeg helt konkret ændre ved min læsning, så jeg ikke alene 

sparer tid, men også får mere energi? 

 

Vi starter dagen med at fastslå din nuværende læsehastighed og 

læseforståelse, og så går vi ellers i gang med at træne de nye 

læseteknikker. Undervisningen tager udgangspunkt i den nyeste viden 

om læsning, accelereret læring og læringsstile. Dagen veksler mellem 

korte oplæg og instruktioner fra underviseren, og en masse 

læsetræning med de nye teknikker. Hele tiden måles på fart og 

forståelse, da hurtig læsning i sig selv jo ikke giver mening, hvis 

forståelsen ikke følger med. 

____________________________________________________ 

FORBEREDELSE TIL KURSET 

Der er ingen forberedelse, men det vil være godt at møde op fuld af 

nysgerrighed, veludhvilet og eventuelt med læsebriller i tasken.  
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
Anja T. Johansen, underviser og coach for Uddannelseshuset

https://www.youtube.com/watch?v=ru9-D1U_tpA
http://www.hurtiglæsning.dk/laesetesten/
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Sygesamtalerne med dine medarbejdere er et stærkt redskab i 
forebyggelsen og nedbringelsen af sygefraværet. Kom og bliv klædt på 
til at holde den gode sygesamtale så det svære bliver lidt nemmere. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
12. april 2016, kl. 9.00–15.30, på Mantziusgården i Galleriet 
 
Tilmeldingsfrist 11. marts 2016 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Ledere med personaleansvar. 
 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du den nyeste viden om kommunens sygepolitik samt 
de generelle retningslinjer og anbefalinger for håndtering af 
sygefraværet.  Du får teoretisk viden og konkrete værktøjer, så du 
fremadrettet endnu bedre kan forberede, gennemføre og følge op på 
sygesamtalerne i din afdeling, ligesom du bliver klædt på til at 
gennemføre den gode sygesamtale via træning og med udgangspunkt i 
konkrete cases fra hverdagen.   
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

Vi arbejder med: 

 Kommunens sygepolitik og generelle retningslinjer for håndtering af 

sygefravær 

 Samtalens formål og art   

 Lederens rolle i sygesamtalen   

 ”Negativ formåen”  

 Trefase modellen for den gode sygesamtale – værktøj til 

gennemførsel af sygesamtaler – Før, under og efter.  

 

Formen på kurset indebærer høj deltageraktivitet og vil være en 

blanding mellem faglige oplæg, teori, gruppearbejde og 

plenumdiskussioner. 
 
____________________________________________________ 

FORBEREDELSE TIL KURSET 

 

Det forventes, at du på forhånd har gjort dig tanker om, hvilke 

udfordringer du har, når du gennemfører sygesamtaler. Medbring 

meget gerne konkrete eksempler fra hverdagen.  
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Jan Weidekamp personalechef, Birgit Haulund Pedersen 
personalekonsulent og Benedikte Q. Sarroe HR udviklingskonsulent. 
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Hver tredje borger, som du potentielt møder i Rudersdal Kommune, har 
et storforbrug af alkohol, heraf viser flere af dem tegn på afhængighed. 
Det påvirker deres hverdag og livskvalitet. Udover at det øger deres 
risiko for sygdomme har det også sociale konsekvenser for dem selv, 
deres børn og øvrige familie. Lær, hvordan du kan identificere tidlige 
symptomer og tegn på et alkoholproblem, italesætte en bekymring og 
motivere til sundere alkoholvaner. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurset afholdes over 1½ dag: 
 
9.september 2015 kl. 8.30–15.30 og 10. november 2015 kl. 8.30-
10.30, begge dage i Birkerød Idrætscenter, Glassalen 
 
Tilmeldingsfrist 14. august 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Kurset er for alle som har direkte kontakt med borgere. Du kan fx 
arbejde som sagsbehandler, jobkonsulent, pædagog, lærer, 
hjemmehjælper eller støttekontaktperson. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Du får viden om  

 Redskaber til at tage dialogen med borgere om alkoholvaner 

 Hvilke symptomer kendetegner en storforbruger af alkohol 

 Fakta og skadevirkninger af alkohol 

 Hvordan alkohol påvirker hjernens biokemi  

 Behandlingstilbud i Rudersdal Kommune 
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Kurset består af en kursusdag og et opfølgende møde. Kurset veksler 
mellem oplæg og praktiske øvelser og diskussioner, der tager 
udgangspunkt i dine og kollegaers erfaringer og udfordringer. På det 
opfølgende møde tager vi udgangspunkt i de erfaringer der er gjort i 
den mellemliggende periode. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Sygeplejerske og familieterapeut Patricia Stenner 
Sundhedskoordinatorer Ina Skafte og Tilde Sand Christensen 
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I Rudersdal Kommune har vi det elektroniske spørgeskemaværktøj 
Survey Xact. Rambøll Management Consulting, som er leverandør af 
værktøjet, tilbyder forskellige kurser til at understøtte anvendelsen af 
værktøjet og udarbejde det gode spørgeskema. Vi kan deltage i 
kurserne gratis, dog max. 2 deltagere pr. hold. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurserne afholdes hos Rambøll Management Consulting, Hannemanns 
Allé 53, 2300 København S. Når du tilmelder dig, skal du være 
opmærksom på, at der både afholdes kurser i København og Århus. 
 
Datoer for kurserne kan du se her: http://www.surveyxact.dk/tilmelding 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere og ledere som skal gennemføre 
spørgeskemaundersøgelser. 
__________________________________________________ 
TILMELDING 
 
Du tilmelder dig kurserne her: http://www.surveyxact.dk/tilmelding 
 
____________________________________________________ 
AFMELDING 
I fald du får brug for at afmelde dig kurset, skal du være opmærksom 
på, at der er afmelding senest 2 uger før kursusstart, ellers koster 
det 1.000 kr.

http://www.surveyxact.dk/tilmelding
http://www.surveyxact.dk/tilmelding


UDVIKLING, PROJEKTER OG PROCESSER 

UDVIKLING, PROJEKTER OG PROCESSER 
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UDVIKLING, PROJEKTER OG PROCESSER – BILLEDE IND 

UDVIKLING, PROJEKTER OG 
PROCESSER 

I dette afsnit finder du kurser, der understøtter arbejdet med udvikling og projekthåndtering. Både 
kurserne om nudging og facilitering er nye i kataloget.    



UDVIKLING, PROJEKTER OG PROCESSER 

NUDGING 
- en metoder til at ændre adfærd 
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Nudging er det sidste nye, når det handler om at få andre til at ændre 
adfærd. Om det er i forhold til kollegaer, medarbejdere eller borgere, så 
er regler, formaninger og information måske ikke altid løsningen. Her 
kan nudging være vejen frem med et skub i den rigtige retning. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
17. november 2015, kl. 09.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 16. oktober 2015 
______________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere og ledere som har et arbejde, hvor det har betydning at 
kunne få andre til at ændre adfærd. Det kan fx dreje sig om sundhed, 
miljø, sikkerhed, trivsel eller andre forhold, hvor erfaringen har vist, at 
regler, formaninger, information og lignende ikke slår til. Nudging 
hjælper nemlig til at forstå, hvordan vaner og uhensigtsmæssig adfærd 
opstår og giver dermed bedre redskaber til at ændre dem. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 

Målet med kurset er, at du: 

 Lærer om teorierne bag nudging. Den psykologiske og 

adfærdsøkonomiske forskning, som nudging bygger på. 

 Lærer forskellige typer af nudging at kende. De forskellige 

måder, hvorpå nudging har udmøntet sig i praksis. 

 Får praktisk erfaring med at søge løsninger på konkrete 

problemstillinger ved hjælp af nudging. Du vil komme til at 

arbejde med praksisnære cases, og du klædes på til at gå i 

gang i forhold til dine arbejdsopgaver og/eller aprbejdsplads. 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejder vi med: 

 Hvad er nudging? 

 Erfaringer med nudging, hvad virker, og hvad virker ikke? 

 Hvordan gør man det? Praktiske værktøjer til at arbejde med 

nudging 

 Gruppearbejde hvor der arbejdes med cases 

 Opsamling og refleksion om hvordan man arbejder med nudging 

 

Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 

 Hvad er nudging? 

 Hvordan kan nudging bruges til adfærdsændrende tiltag? 

 Hvordan kan jeg bruge nudging til at ændre adfærd på 

arbejdspladsen? 

 

Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 

blanding mellem faglige oplæg, gruppearbejde samt 

plenumdiskussioner. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Mads Bendixen, erhvervspsykolog, ph.d. Seniorkonsulent fra ALECTIA  
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FACILITERING 
 

___________________________________________________________________________________ 

26 | Rudersdal Kommune 

 

 
Skab effektive og engagerende udviklingsmøder og -processer! 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurset holdes over 2 dage: 
 
23. og 24. september 2015, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, 
Glassalen 
 
Tilmeldingsfrist 28. august 2015 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere og ledere som arbejder med at facilitere udviklingsmøder 
og -processer. Det kan være som projektleder eller tovholder på 
udviklingsmøder og -processer eller som planlægger af og tovholder på 
udviklingsseminarer for afdelingen eller dialogmøder med borgere. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Det er målet med kurset, at du: 
- kan planlægge og facilitere forskellige typer af udviklingsmøder på en 
effektiv og engagerende måde 
- forstår dine egne præferencer og typiske adfærd i forskellige relationer 
og har kendskab til måder at håndtere forskellige typer mennesker med 
andre præferencer 
- kender til typiske faser i udviklings- og forandringsprocesser og 
forstår, hvordan du som facilitator kan hjælpe processen på vej.  
 
Du vil blive introduceret til teorier, metoder og praktiske tip til at styre og 
facilitere forskellige typer af udviklingsmøder og -processer. Du prøver 
kræfter med facilitatorrollen og får feedback på din måde at lede og 
styre processen på. 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset vil følgende indholdselementer indgå:  

 Mødetyper og processer - kendetegn og udfordringer 

 Facilitatorrollen - kendetegn og kompetencer 

 Procesdesign - værktøjer til at designe og planlægge 

udviklingsmødet 

 Ideudviklingsworkshoppen - øvelser og procestrin med fokus på 

kreativitet, kategorisering, konceptualisering 

 Dialogmødet - øvelser og procestrin med fokus på bred involvering, 

gode spørgsmål og effektive opsamlinger 

 Håndtering af modstand og dilemmaer undervejs 

 Feedback - brug af feedback som udviklingsværktøj 

 Faser i forandringsprocesser 

 Persontyper 

 

Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 

blanding mellem faglige oplæg, gruppearbejde med personlig 

feedbackrunder, samt plenumdiskussioner.  
____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 
 
Inden kurset skal du læse nogle artikler og lave en enkel test. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Jesper Mathisen, konsulent, HD(O) og Kaospilot. 
 



UDVIKLING, PROJEKTER OG PROCESSER 

GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDELSE 
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- Kom og få overblik over faserne i projekter og fyldt din værktøjskasse 
som projektleder op 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurset holdes over 2 dage: 
 
24. og 25. februar 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, 
Glassalen 
 
Tilmeldingsfrist 29. januar 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere og ledere som arbejder med eller skal til at arbejde med 
projekter. Direktionen lægger vægt på, at alle ledere har gennemgået 
dette kursus. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du fået overblik over projekters forskellige faser og 
planlægningen af disse. Du får kendskab til de væsentligste 
projektredskaber og -metoder, og afprøvet dem på en virkelighedsnær 
case. Målet med kurset er, at du har fået et grundlæggende kendskab 
til projektledelse og vil kunne træde effektivt ind i projekter som 
projektleder eller projektdeltager. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

De typiske faser i et projekt gennemgås, og med udgangspunkt i 

konkrete cases trænes de væsentligste projektredskaber bl.a.:  

 Idé- og konceptudvikling  

 Projektorganisering 

 Interessentanalysen og hvad den kan bruges til 

 Målhierarki: Formål – delmål – kvalitetsmål 

 Opgavenedbrydning og de nødvendige projektbeskrivelser, der 

letter din styring af projektet, herunder milepæle og planlægning 

 Ressource- og tidsestimering samt risikoanalyse 

 

Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 

blanding mellem faglige oplæg, gruppearbejde samt plenum-

diskussioner. Ved kurset tages udgangspunkt i Rudersdal Kommunes 

projekthåndbog (revideret i 2014).  

____________________________________________________ 

FORBEREDELSE TIL KURSET 

 

Det forventes, at deltagerne har læst hele projekthåndbogen INDEN 

kursusstart. Du kan downloade projekthåndbogen her. 

(http://intranet/VaerktojsKassen/Projekthaandbogen.aspx) 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Jesper Mathisen, konsulent HD(O) og Kaospilot, IPMA-, Prince 2TM- 
og PMI certificeret. 
 
Se også... Kurset om facilitering kan være relevant for dig som 
projektleder i forhold til at blive klædt på til at skabe effektive 
udviklingsmøder og -processer i forbindelse med projekter.
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KOMMUNIKATION – BILLEDE IND – NYT BILLEDE MED NY 
TEKST OG FARVE 

KOMMUNIKATION 

I dette afsnit har vi samlet kurserne med fokus på kommunikation. Der er blandt andet 
kurser i god skriftlig kommunikation med tips og tricks til at skrive, så du øger 
sandsynligheden for at dit budskab bliver modtaget første gang. Ligesom der er flere nye 
kurser blandt andet i ”Medie- og budskabstræning” og ”Forhandlingstræning”. 



KOMMUNIKATION 

SKRIV GODT 
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Som selvbetjeningsløsninger og skriftlig kommunikation fylder mere og 
mere i relationen til borgerne, er det blevet endnu vigtigere, at vi skriver, 
så borgerne forstår det. Vil du gerne skrive mere enkelt og få luget lidt 
ud i fagudtrykkene, så du er sikker på at blive forstået i ’den anden 
ende’. Så er dette kursus noget for dig. På kurset får du tips og tricks til 
at skrive godt, klart og enkelt. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
26. november 2015, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 23. oktober 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Alle medarbejdere og ledere som kommunikerer skriftligt med borgere 
og kolleger, fx i afgørelse, breve, mails, dagsordner og notater. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Dette er ikke et grammatik- eller stavekursus. Derimod lærer du at gøre 
din tekst mere forståelig, mere uformel og med det vigtigste budskab 
først. Du får en værktøjskasse med hjem med gode tips og tricks til at 
skabe et mere levende, enkelt og forståeligt sprog. 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejder vi med: 

 Tips til et levende sprog 

 Prioriter din tekst – det vigtigste først 

 Undgå fagjargon og fyldord 

 Skriv enkelt og uformelt 

 Overskriften betyder alt 

 Hjælp din læser 

 

Kurset veksler mellem faglige oplæg, og øvelser, der tager 

udgangspunkt i dine og dine kollegers egne erfaringer og udfordringer. 
____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 
 
Inden kurset skal du sende et eksempel på en typisk tekst fra din hånd 
til underviseren, så kurset kan blive endnu mere målrettet til deltagerne. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Mette Kristine Kjær Bach, Specialkonsulent i Kommunikation og presse. 



KOMMUNIKATION 

SÅDAN LAVER DU VIDEO MED MOBILEN 
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Video er et effektivt værktøj til blandt andet at dokumentere, undervise 
og evaluere aktiviteter og projekter. Korte film og videoer bruges 
allerede flere og flere steder i kommunen. På kurset bliver du klædt på 
til at optage og dele korte film og bruge dem til fx udviklingsprojekter, 
instruktion eller kommunikation. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
12. april 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 11. marts 2016 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Alle medarbejdere og ledere, der vil lære at filme korte videoer med 
mobil eller iPad og få den delt. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset kan du selv lave en kort video med mobil eller iPad. Kurset 
er en blanding af oplæg med video og de erfaringer, som vi allerede har 
gjort os allerede - og praktiske øvelser, hvor du lærer at finde, udvikle 
og afprøve gode ideer til video. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

Du vil bl.a. lære: 

 Forberedelse af video med spørgsmål og planlægning 

 Filme og lave en hurtig redigering 

 Dele videoen på YouTube  

 Hvilket udstyr du skal have for at komme i gang 

  

Alle får prøvet en videoproduktion i lille skala fra start til slut.  
 
____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 
 
Medbring egen mobil eller iPad og husk at tage en oplader med. Hvis 
ikke du har mobil eller iPad, kan du låne. Husk at skrive til 
kursusadministration, hvis du skal låne en iPad. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Christina Guldbrandt, kommunikationskonsulent og Mette Kristine Kjær 
Bach, Specialkonsulent kommunikation og presse. 
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- Brænd igennem – på TV, i avisen og i den store forsamling 
____________________________________________________ 
TID OG STED 

 
10. december 2015, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, lokale 1.1 

 
Tilmeldingsfrist 13. november 2015 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 

Ledere og medarbejdere som har behov for at styrke deres personlige 
fremtræden i forsamlinger – uanset om der er tale om en lille håndfuld, eller en 
sal med over 300 tilhørere, eller som skal udtale sig på organisationens vegne 
fx til pressen. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 

Efter kurset har du fået overblik over de væsentligste spilleregler, når du 
samarbejder med medierne, og hvordan du kan styrke din gennemslagskraft i 
forskellige formidlingssituationer, fx taler i og præsentation for både små og 
store forsamlinger, radio- og tv-interview og telefoninterview med en journalist. 
Du får kendskab til forskellige forberedelsesmetoder og teknikker, når du skal 
præsentere, og lærer om, hvordan du sikrer, at dit budskab fremstår klart og 
forståeligt for modtager. Målet med kurset er, at du føler dig sikker i 
formidlingssituationer.   
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejder vi med: 

 Budskabskortlægning 

 Det retoriske pentagram 

 Interviewaftaler 

 Teknikker til at udtrykke sig kortfattet og præcist  

 Præsentationsteknik 

 Øvelser og træning i konkrete formidlingssituationer fra din hverdag  

 

Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 

 Hvordan når jeg ud med mit budskab – selv til de, der sidder på bageste 

række? 

 Hvordan sikrer jeg mig, at journalisten ikke ’render med en halv vind’? og at 

jeg slet ikke kan genkende det, jeg bliver citeret for? 

 Hvad skal jeg lægge vægt på, hvis jeg bliver interviewet til tv eller radio? 

 Hvordan sikrer jeg mig, at jeg fremstår troværdigt – også når jeg skal 

præsentere ubehagelige budskaber? 

 

Kurset forudsætter høj deltageraktivitet og vil være en blanding mellem faglige 

oplæg, gruppearbejde og forskellige præsentations- og interviewsituationer – 

typisk med videodokumentation.  

____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 

 
Alle deltagere vil blive ringet op og interviewet ca. 14 dage forud for kurset for at 
sikre, at indholdet bedst muligt afspejler deltagernes behov. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 

 
Kommunikationschef Jens Gregersen og specialkonsulent Mette Kristine Kjær 
Bach, Kommunikationsafdelingen. Begge har arbejdet som presserådgivere og 
gennemført træning i pressekontakt og budskabsudvikling både for offentlige og 
private virksomheder. 
 
Se også...  

Kurset kan desuden skræddersys til din afdeling eller dit områdes særlige 
behov, og kan også fokuseres og målrettes konkrete situationer, fx hvis du skal 
holde et oplæg for en stor forsamling eller som forberedelse til større tv-
interview, eller i forbindelse med en kritisk situation. 
 



KOMMUNIKATION 

FORHANDLINGSTRÆNING 
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Lær hvordan du får et ’ja’, når du forhandler - uanset om det er i arbejds- eller 
privatlivet  
____________________________________________________ 
TID OG STED 

 
9. marts 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

 
Tilmeldingsfrist 5. februar 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 

Vi forhandler alle, og vi gør det mange gange hver dag – i privatlivet som i 
arbejdslivet. Kursets generelle indsigter kan derfor med fordel anvendes af alle 
medarbejdere. Kurset er målrettet medarbejdere og ledere, som har forhandling 
på vegne af Rudersdal Kommune, eller en af kommunens enheder herunder 
skoler og institutioner, som en del af deres arbejdsopgave. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 

Efter kurset har du fået en dybere forståelse af, hvad der skaber resultater i en 
forhandling og herunder hvordan både proces, forhandlingspsykologi og det 
talte ord kan gøre en forskel.  Du får kendskab til de væsentligste 
forhandlingstyper og -teknikker, og du får mulighed for at prøve dem af i en 
række virkelighedsnære cases. Målet med kurset er, at du får et 
grundlæggende kendskab til forhandlingsteknik, og hvad der skaber resultater i 
forhandling, og at du efterfølgende føler dig mere sikker i professionelle 
forhandlingssituationer. 
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejder vi med: 

 Forståelse af forhandling både som kommunikation og strategi 

 Spilleregler for en god forhandling 

 Teknikker i forskellige forhandlingssituationer 

 Øvelser og træning i konkrete, virkelighedsnære cases 

 

Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 

 Hvad er forskellen på standpunktsbaserede og samarbejdsorienterede 

forhandlinger? 

 Hvad er BATNA, og hvordan bruges det til at styrke 

forhandlingspositionen? 

 Hvilken indflydelse har de håndterlige (forhandlingsmål) og de uhåndterlige 

(forhandlingspsykologi) elementer for det samlede resultat af 

forhandlingen? 

 Hvordan skal jeg forholde mig, hvis jeg forhandler med et mandat? 

 Hvordan er samspillet mellem konflikt og forhandling? 

 Hvad kendetegner en god forhandling, og hvad er en god beslutning? 

 Hvilke teknikker virker, hvordan og hvornår? 

 Hvordan forholder jeg mig til den hårde forhandler, eller de situationer hvor 

modparten bluffer eller direkte lyver? 

 

Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en blanding 

mellem faglige oplæg, forberedelse af forhandling i mindre grupper samt 

forhandlingsøvelser.  
____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 
 

Det forventes, at deltagerne ca. 14 dage forud for kurset besvarer en række 
spørgsmål om deres erfaringer med og brug af forhandlingsteknik. Sigtet er, at 
kurset bliver så målrettet deltagernes behov som muligt. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 

Kommunikationschef Jens Gregersen, der bl.a. er ekstern lektor i forhandling 
og konflikthåndtering på CBS. Han har i en længere årrække arbejdet med 
forhandling i organisationer og navnlig multikulturelle forhandlinger. 
 



KOMMUNIKATION 

FORANDRINGSKOMMUNIKATION OG LEDELSE AF FORANDRINGER 
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- Lær hvordan du styrer og kommunikerer forandringer og opnår resultater. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 

 
24. maj 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

 
Tilmeldingsfrist 21. april 2016 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 

Ledere der skal gennemføre organisatoriske forandringer og medarbejdere, 
som skal have nøgleroller i forandringen som projektledere, 
projektmedarbejdere eller forandringsagenter. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 

Det mest konstante er forandringen. Desværre viser langt de fleste både 
danske og internationale undersøgelser, at mere end 60 procent af alle 
forandringer ikke realiserer de mål, der var selve grunden til forandringen. Ikke 
nødvendigvis på grund af modstand mod selve forandringen, men ofte fordi der 
ikke er taget fornødent hensyn til de barrierer, der typisk er i enhver forandring, 
og fordi kommunikation af forandringens nødvendighed ikke har været tydelig. 
 
Efter kurset har du fået overblik over de væsentligste faser i en typisk 
forandringsproces, og hvilke hindringer og muligheder der ofte er tilstede for at 
nå i mål med en succesfuld forandring. Du får kendskab til de væsentligste 
metoder og teknikker – både som leder af forandring, og når du skal 
kommunikere forandringen, og du får mulighed for at afprøve dem i praksis. 
Målet med kurset er, at du har fået et grundlæggende kendskab til 
forandringsledelse og forandringskommunikation, så du kan planlægge og 
gennemføre effektive og succesfulde forandringer.  
 
 
 
 
 

_________________________________________________ 
INDHOLD 

 

På kurset arbejder vi med: 

 Forståelse af forandringsprocessen 

 Strategisk kommunikation for at visualisere forandringens nødvendighed 

og for at skabe opbakning og begejstring 

 Teknikker til håndtering af kritik og vanskelige situationer 

 Brug af forandringsagenter og involvering af evt. kritikere 

 Øvelser og træning i konkrete, virkelighedsnære cases 

 

Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 

 Hvad skal der til for at skabe en succesfuld forandring? 

 Skal jeg gennemføre forandringen topstyret eller involverende? 

 Hvilke budskaber er væsentlige i forandringen, og hvordan kommunikerer 

jeg dem bedst muligt? 

 Hvordan håndterer jeg kritik, og hvordan håndterer jeg konkrete spørgsmål, 

når jeg end ikke selv er afklaret? 

 

Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en blanding 

mellem faglige oplæg, gruppearbejde og individuelle refleksionsøvelser.  
____________________________________________________ 
FORBEREDELSE TIL KURSET 

Det forventes, at deltagerne ca. 14 dage forud for kurset besvarer en række 
spørgsmål om deres egne erfaringer med forandringsledelse og -
kommunikation samt evt. ønsker til særlige temaer, de ønsker taget op på 
kurset. Sigtet er, at kurset bliver så målrettet deltagernes behov som muligt. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 

Kommunikationschef Jens Gregersen, der bl.a. er ekstern lektor i strategisk 
kommunikation samt forhandling og konflikthåndtering på CBS. Han har i en 
længere årrække arbejdet som ekstern rådgiver i forbindelse med forandringer i 
større organisationer.



SAMARBEJDE OG TRIVSEL 

SAMARBEJDE OG TRIVSEL 
- samarbejde og trivsel 
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SAMARBEJDE OG TRIVSEL – BILLEDE IND – DET GAMLE 
BILLEDE + NY TEKST – SAMME FARVE 

SAMARBEJDE OG TRIVSEL 

Trivsel og samarbejde er væsentligt for os alle og spiller både ind på vores arbejdsglæde 
og produktivitet. Der er blandt andet kursus i social kapital, hvor der stilles skarpt på tillid, 
retfærdighed og samarbejde. Lige som du kan lære mere om, hvordan vores MED-
uddannelse er skruet sammen.   



SAMARBEJDER OG TRIVSEL 

KONFLIKTHÅNDTERING 
- kom konflikter til livs 
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Få værktøjer til at håndtere vanskelige og konfliktfyldte situationer med 
borgerne – hvordan man helst kan undgå og ellers løse konflikter og 
bearbejde eftervirkningerne af dem. 
 
Citat: En tidligere deltager fik dette med fra kurset: ”Nye redskaber til at 
være tydelig i min kommunikation særligt ved vanskelige samtaler.” 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurset holdes over to dage: 
 
5. og 6. april 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, Glassalen 
 
Tilmeldingsfrist 4. marts 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere med borgerkontakt 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 

 Du får værktøjer til at løse og undgå en konflikt 

 Du får indsigt i hensigtsmæssig og uhensigtsmæssig adfærd og 

kommunikation  

 Vi arbejder med at få bragt overensstemmelse mellem hensigt, 

adfærd og resultat 

 Du får værktøjer til at lægge konflikten bag dig  
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Vi bygger en forståelsesramme, som gør det muligt at aflæse 
uhensigtsmæssig adfærd og kommunikation. Det er altid vigtigere, 
hvordan andre opfatter dig, end hvordan du oplever dig selv, når det 
handler om kommunikation.  
 
Vi arbejder med, hvad perception (opfattelse), holdninger og 
livsstrategier betyder for, hvordan vi håndterer konflikter og vanskelige 
samtaler. Vi arbejder desuden med, hvordan man kan undgå, at 
følelserne tager over, og hvordan man kan adskille funktion og person.  
 
Undervisningen bygger både på teori og praksis, og deltagernes egne 
erfaringer inddrages. Der afveksles mellem oplæg og gruppearbejde 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Preben Sandskov, HR:Sandskov 
 



SAMARBEJDE OG TRIVSEL 

MED-UDDANNELSE 
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Det er besluttet, at alle MED-udvalgsmedlemmer skal have en 
uddannelse i MED-samarbejde. Kom og bliv klædt på til MED-arbejdet 
med Rudersdals interne MED-uddannelse 
 
”Citat fra kursist: Jeg har fået viden om, hvad MED kan/skal bruges til, 
formålet med MED, arbejdsmiljø, årshjul i MED - Ideer til hvordan vores 
MED kan blive bedre.”  
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 

Kurset holdes over to dage: 

 

11. og 12. november 2015, kl. 8.30-15.30, i Birkerød Idrætscenter, 

Glassalen 

 

Tilmeldingsfrist 12. oktober 2015 

 

 

12. og 13. april 2016, kl. 8.30-15.30, i Birkerød Idrætscenter, Glassalen 
 
Tilmeldingsfrist 11. marts 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Nye ledere og medarbejdere i kommunens MED-udvalg, som ikke 
tidligere har deltaget i uddannelsen. Det kan være en fordel at 
deltage flere fra samme MED. 
 

NB! Deltagerne bedes medbring den lokale MED-aftale. 

 
 
 

____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
På kurset får du viden om formålet med MED-samarbejdet, indsigt i 
hvordan MED-organisationen er bygget op og ikke mindst inspiration og 
værktøjer til at tage med hjem til det daglige arbejde som MED-
repræsentant. 
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejdes der med: 

 Rammeaftalen, lokalaftalen og intentionerne i MED 

 Konkretisering af MED-aftalens formål 

 Afklaring af forventninger til MED 

 Arbejdsform og arbejdstilrettelæggelse i MED  

 

Derudover bliver der arbejdet med både strategiske og konkrete emner 

fra MED-organisationens hverdag. Deltagernes egne erfaringer 

inddrages i vid udstrækning.  

Kurset har en afvekslende form med individuelt arbejde, gruppearbejde, 

oplæg og plenumdiskussioner. 

_________________________________________________________ 

FORBEREDELSE 

 

Som forberedelse til kurset skal du læse MED-aftalen. Materialet 

sendes til deltagerne på mail ca. 14 dage før kurset. 
_________________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Ole Gregersen, Konsulent. 
 



SAMARBEJDE OG TRIVSEL 

SOCIAL KAPITAL 
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Invester i arbejdspladsens sociale kapital – det betaler sig på 
trivselskontoen! Kom og få grundbegreberne i Social kapital på plads 
og bliv inspireret til, hvordan I kan arbejde med det på din arbejdsplads. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
3. december 2015, kl. 9.00-16.00 i Birkerød Idrætscenter, 
lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 6. november 2015 
 
8. marts 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, 
lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 5. februar 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Ledere, arbejdsmiljørepræsentanter og tillidsrepræsentanter og andre 
der skal deltage i trivselsprocesser eller har interesse i at få mere viden 
om emnet. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Social kapital er en egenskab ved arbejdspladsen – ikke ved den 
enkelte medarbejder. På kurset lærer du, hvad Social Kapital er for en 
størrelse, og hvordan der kan arbejdes med begrebet som et værktøj til 
at fremme trivslen på din egen arbejdsplads. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

 Der arbejdes med grundbegreberne i social kapital; tillid, 

retfærdighed og samarbejde.  

 Forståelse for hvordan begreberne i social kapital hænger sammen 

med en god løsning af kerneopgaven  

 Gennemgang og afprøvning af værktøjer til måling af social kapital 

 Viden og værktøjer til at arbejde med den sociale kapital på jeres 

arbejdsplads  

 

Der vil være gruppedrøftelser, oplæg i plenum, øvelser samt afprøvning 

af konkrete værktøjer.  
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Anette Dalsgaard Olsen, Arbejdsmiljøkonsulent og Pia Dreyer HR-
trivselskonsulent, Personaleområdet/HR 

 



SAMARBEJDE OG TRIVSEL 

AT TRÆDE I KARAKTER SOM MEDARBEJDER 
- brug din indre stemme 
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Dette kursus har været et af de absolutte hits i kursuskataloget flere år i 
træk. 
 
Citater fra tidligere deltagere:”Der var mange guldkorn og input til 
hverdagen”, ”Jeg fik konkrete værktøjer til at agere anderledes i svære 
situationer” og ”En vigtig læring fra kurset - Lær at acceptere det, du 
ikke kan gøre noget ved og fokuser på de ting, du kan ændre.” 
___________________________________________________ 
TID OG STED 
 
19. januar 2016, kl. 9.00-16.00, i Birkerød Idrætscenter, 
lokale 1.1 
 
Tilmeldingsfrist 18. december 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
For alle medarbejdere, der vil have nye perspektiver på deres hverdag 
og arbejde. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Dagen kaster nyt lys over hverdagens dilemmaer og synliggør, hvilke 
valg vi har – og ikke har. Hvordan kan du både være tro over for dig 
selv – OG møde tidens udfordringer på en konstruktiv måde? Du får øje 
på nye vinkler på, hvad der er nødvendigheder, som du må lære at leve 
med, og hvad der er muligheder, som du kan gøre noget ved. 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

 Hvordan kan du træde i karakter som menneske og fagperson?  

 Hvordan kan du genfinde dit ”indre kompas”?  

 Hvordan kan dine forholdemåder og dit perspektiv på verden 

bringes i spil? 

 

Hvordan finder du motivation og drivkraft på nye måder, når 

effektiviseringer og forandringer præger billedet? Hvordan gør du brug 

af dine kreative evner og genfinder den faglige stolthed under nye 

vilkår! 

 

Kirstine Andersen giver med inspiration i Søren Kierkegaards 

tankegang om livets nødvendighed og mulighed en inspirerende, 

livsbekræftende vinkel på tingene. Tingene bliver vendt på hovedet, og 

der arbejdes med at finde nye forholdemåder til livet, arbejdet og os 

selv.  
Dagen vil veksle mellem oplæg, dialog og refleksion i smågrupper, 
øvelser og gensidige interviews. Deltagerne arbejder med konkrete 
eksempler fra egen hverdag. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Kirstine Andersen, Forfatter, foredragsholder og konsulent. 
www.kirstineandersen.dk 
 

http://www.kirstineandersen.dk/


ARBEJDSMILJØ 

ARBEJDSMILJØ 
arbejdsmiljø 
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ARBEJDSMILJØ – BILLEDE IND 
 

ARBEJDSMILJØ 

I dette afsnit kan du læse mere om den obligatoriske grunduddannelse, som alle 
arbejdsmiljørepræsentanter skal igennem, samt den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 
for alle arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljøledere. 



ARBEJDSMILJØ 

DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
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Er du ny i arbejdsmiljøorganisationen? 3 måneder efter du er valgt, skal 
du have deltaget i dette kursus. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
Kurserne holdes over tre dage sammen med Lyngby-Taarbæk 
Kommune. 
 
16. og 17. september og 8. oktober 2015, kl. 8.00-16.00 alle dage, i 
Lyngby Kommune, Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Lyngby 
 
Tilmeldingsfrist 21. august 2015 
 
16. og 17. november og 7. december 2015, kl. 8.00-16.00 alle dage, i 
Birkerød Idrætscenter, lokale Glassalen 
 
Tilmeldingsfrist 16. oktober 2015 
 
9. og 10. februar og 3. marts 2016, kl. 8.00-16.00 alle dage, i Lyngby 
Kommune, Fuglevad Vandmølle, Møllevej 4, 2800 Lyngby 
 
Tilmeldingsfrist 8. januar 2016 
 
9. og 10. maj (Glassalen) og 8. juni 2016 (lokale 1.1), kl. 8.00-16.00 
alle dage i Birkerød Idrætscenter 
 
Tilmeldingsfrist 8. april 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i 
arbejdsmiljøorganisationen. Hvis du allerede har et godkendt 
arbejdsmiljø- eller § 9-kursus, som du har taget efter den 1. april 1991, 
behøver du ikke tage uddannelsen igen. 

____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
På kurset får du viden om arbejdsmiljø og metoder, så du bliver i stand 
til at varetage de daglige opgaver i arbejdsmiljøgruppen.  
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
I løbet af de 3 dage vil I bl.a. få viden om følgende emner: 

 Arbejdsmiljøloven  

 Arbejdsmiljøorganisationen - opgaver, roller og pligter  

 Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering - APV  

 Risikovurdering og arbejdsulykker  

 Arbejdspladsbrugsanvisninger, instruktion og kontrol 
Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser og 
deltagernes erfaringer inddrages. Der vil være en hjemmeopgave 
mellem kursets 2. og 3. dag.  
 

NB! Der er mødepligt på hele kurset.  

 

NB! Kurset er et betalingskursus: Pris: 2.500 kr. Husk at skrive 

EAN. nr. i e-tilmeldingsblanketten. Tilmelding er bindende. Meldes der 
afbud mindre end 2 uger før start, og vi ikke kan få afsat pladsen til en 
anden, er vi desværre nødsaget til stadig at opkræve beløbet. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Anette Dalsgaard Olsen, Arbejdsmiljøkonsulent, Personaleområdet/HR. 

 



ARBEJDSMILJØ 

DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDANNELSE 
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Alle arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljøledere har behov for at vedligeholde deres viden om 
arbejdsmiljø, derfor samles vi til 2 dages konference i arbejdsmiljøets 
tegn.  
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Afholdes over to dage: 
 
Den 1. og 2. oktober 2015 kl. 8.30 – 16.00 i Birkerød Idrætscenter 
 
Har du ikke mulighed for at deltage begge dage, er det muligt at 
tilmelde sig dagene enkeltvis. 
 
Tilmelding her: 
http://intranet/P/Arbejdsmiljoe_arbejdsskader/Uddannelse/2015%20Arb
ejdsmiljokonference.aspx  
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
____________________________________________________ 
INDHOLD 

På dette års konference er der fokus på:  

 Hvordan får vi gjort processen med trivsels- eller APV 

undersøgelse gennemskuelig og værdiskabende? 

 Samspil mellem styring, motivation og borgeres betydning 

for sygefravær i den offentlige sektor 

 Præsentation af områdernes ideer til at arbejde med sygefravær  

 

Ligesom der er workshops om bland andet: 

 Arbejdspladsens fysiske rammer ved ombygning og flytning 

 Den gode psykiske APV 

 Konflikthåndtering 

 Det praktiske arbejde med stress 

 

Du kan se det fulde program for konferencen her: 

http://intranet/P/Arbejdsmiljoe_arbejdsskader/Uddannelse/2015%20Arb

ejdsmiljokonference.aspx   
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Diverse fagpersoner inden for arbejdsmiljø, se konferenceprogrammet  
 

http://intranet/P/Arbejdsmiljoe_arbejdsskader/Uddannelse/2015%20Arbejdsmiljokonference.aspx
http://intranet/P/Arbejdsmiljoe_arbejdsskader/Uddannelse/2015%20Arbejdsmiljokonference.aspx
http://intranet/P/Arbejdsmiljoe_arbejdsskader/Uddannelse/2015%20Arbejdsmiljokonference.aspx
http://intranet/P/Arbejdsmiljoe_arbejdsskader/Uddannelse/2015%20Arbejdsmiljokonference.aspx


ARBEJDSMILJØ 

FÅ DIN ARBEJDSMILJØVIDEN OVERSAT TIL ”RUDERSDALSK” 
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1/2 dags supplerende uddannelse for nyvalgte. Du har på den 
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse fået din grundviden om 
arbejdsmiljø. Men hvad er særligt for Rudersdal kommune? Hvordan 
gør vi tingene her? Kom og bliv klædt på til at håndtere arbejdsmiljøet 
på Rudersdalsk. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
1. december 2015, kl. 8.30-12.30, på Rådhuset, Øverødvej 2, i lokale 
012 (i kælderen) 
 
Tilmeldingsfrist 30. oktober 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i arbejdsmiljøorganisationen, der 
er udpeget inden for det sidste 1,5 år. Det er en forudsætning at du har 
været på den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Du får et kendskab til nogle af de generelle redskaber vi arbejder med 
inden for arbejdsmiljø. Du bliver klogere på din rolle og dine 
kompetencer i den store sammenhæng med resten af organisationen. 
Du får input til at arbejde forebyggende med stress og trivsel. Hvordan 
skabes en god kultur med lavere sygefravær og øget trivsel, og hvilken 
rolle har AMO i dette arbejde? Du vil få kendskab til metoder og øvelser 
om stress og trivsel, der kan bringes med tilbage i AMO. 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

 Arbejdsmiljøets årshjul, herunder APV og arbejdsmiljøredegørelse  

 Arbejdsskader – anmeldelse og analyse  

 Forebyggende arbejde med stress og trivsel  

 Arbejdsmiljø i MED systemet  

 Eventuelle egne problematikker 
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Anette Dalsgaard Olsen, Arbejdsmiljøkonsulent, Personaleområdet/HR 
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ØKONOMI OG PERSONALE – KURSER I OPUS 
- økonomi og personale – kurser i OPUS 
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ØKONOMI OG PERSONALE – BILLEDE IND 
 
 
 

ØKONOMI OG PERSONALE – 
KURSER I OPUS 

I dette afsnit er samlet de kurser, der handler om økonomistyring og personalestyring. 



ØKONOMI OG PERSONALE – KURSER I OPUS 

KMD OPUS MIT PERSONALE 
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Bliv klædt på til at håndtere funktioner omkring indberetning af 
personaledata og rapportering af lønforbrug samt personale i KMD 
OPUS 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Alle kurserne holdes fra kl. 9.00-16.00 i It-lokalet i Søndervangshallen. 
 
Kursusdato   Tilmeldingsfrist 
27. oktober 2015     6. oktober 2015 
24. november 2015   30. oktober 2015 
26. januar 2016     5. januar 2016 
30. marts 2016   11. marts 2016 
25. maj 2016      4. maj 2016 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Ledere, stedfortrædere og andre som har adgang til KMD OPUS med 
følgende rolleprofiler: Leder eller stedfortræder. 
 

 
 
Kurset kan også skræddersys til et område eller institution efter aftale.  
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Formålet med kurset er at ”klæde dig på” til at håndtere funktionerne 
omkring indberetning af personaledata og rapportering af lønforbrug 
samt personale. Vi tager udgangspunkt i relevante data for eget 
personale. De rapporter, som vi laver på kurset, vil du kunne gøre brug 
af efter kurset. 
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Vi kommer bl.a. omkring: 

 Kort introduktion til Opus 

 Oplysninger om medarbejdere 

 Indberetning og rapportering om fravær og ekstra ydelser 

 Personaleudvikling 

 Personalerapporter, vedr. lønsammensætning, kønsfordeling samt 
personaleoversigt til virksomhedsplan 

 Lønrapporter vedr. forbrug og forudsætningerne for anslået forbrug 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Carsten Holst Madsen, lønsagsbehandler, og Ib Normann, faglig 
supervisor løn, fra Personaleområdet/Løn 
 



ØKONOMIG OG PERSONALE – KURSER I OPUS 

KMD OPUS BILAGSBEHANDLING 
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Bliv klædt på til at arbejde med elektronisk bilagsbehandling, udgifts- og 
omposteringsbilag i KMD OPUS.  
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 

29. oktober 2015, kl. 9.00-12.00, i IT-lokalet i Søndervangshallen 

 

Tilmeldingsfrist 6. oktober 2015 

 

8. marts 2016, kl. 9.00-12.00, i IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 12. februar 2016 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Økonomimedarbejdere som har adgang til KMD OPUS med en af 
følgende rolleprofiler: Økonomimedarbejder med eller uden adgang til 
lønoplysninger, Bilagsbehandler. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Formålet med kurset er at ”klæde dig på” til at kunne arbejde med 
elektronisk bilagsbehandling, udgifts- og omposteringsbilag. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Vi kommer bl.a. omkring: 

 Kort intro til kontoplanen i Opus Økonomi 

 Bilagsbehandling 

 Betaling af fakturaer 

 Fremfinde tidligere betalte fakturaer 
 

____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Kenneth Jacobsen, Analysekonsulent, Økonomi, m.fl. 
 



ØKONOMI OG PERSONALE – KURSER I OPUS 

KMD OPUS REGNINGER 
- (salgsstyring) 

___________________________________________________________________________________ 

46 | Rudersdal Kommune 

 

 
Bliv klædt på til at arbejde med regninger (salgsstyring) i KMD Opus. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 

10. november 2015, kl. 9.00-12.00, i IT-lokalet i Søndervangshallen 

 

Tilmeldingsfrist 16. oktober 2015 

 
11. april 2016, kl. 9.00-12.00, i IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 18. marts 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Økonomimedarbejdere som har adgang til KMD OPUS med en af 
følgende rolleprofiler: Økonomimedarbejder med eller uden adgang til 
lønoplysninger, Bilagsbehandler. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Formålet med kurset er at ”klæde dig på” til at kunne arbejde med 
regninger (salgsstyring) i KMD Opus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Vi kommer bl.a. omkring: 

 Regningsbehandling (Salgsstyring) 

 Oprettelse af debitorer 
__________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Kenneth Jacobsen, Analysekonsulent, Økonomi, m.fl. 
 



ØKONOMI OG PERSONALE – KURSER I OPUS 

KMD OPUS ØKONOMIRAPPORTERING 
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Bliv klædt på til at håndtere funktioner omkring rapportering i KMD 
OPUS.  
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
8. december 2015, kl. 9.00-12.00, i IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 13. november 2015 
 
10. maj 2016, kl. 9.00-12.00, i IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 15. april 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Økonomimedarbejdere som har adgang til KMD OPUS med 
rolleprofilen: Økonomimedarbejder med adgang til lønoplysninger. 

 
Kurset kan også skræddersys til et område eller institution efter aftale. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Formålet med kurset er at ”klæde dig på” til at håndtere funktioner 
omkring rapportering. Vi tager udgangspunkt i relevante data. De 
rapporter, som vi laver på kurset, vil du kunne gøre brug af efter kurset. 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
Vi kommer bl.a. omkring: 

 Kort intro til Opus Økonomi 

 Rapporteringsmuligheder i økonomirapporter vedrørende forbrug 
og budget 

____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Kenneth Jacobsen, Analysekonsulent, Økonomi, m.fl. 

 
 
 
 
 



IT OG DIGITALISERING 

IT OG DIGITALISERING 
 - it og digitalisering 
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It og digitalisering 

Her kan du finde kursus om webkommunikation samt kurser i forskellige digitale 
programmer. De mest gængse programmer har både en grundlæggende og en 
videregående version. 



IT OG DIGITALISERING 

SKRIV BEDRE WEBTEKSTER 
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Skriver du tekster til hjemmeside eller intranet? Mangler du viden om, 
hvordan du bedst muligt kommer ud med dit budskab på nettet? Få styr 
på webkommunikation på dette kursus. 
 
Citat fra kursist: ”Jeg glæder mig til at omsætte tips til noget konkret på 
vores hjemmeside - rigtig fint med aktuelle strømninger.” 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
20. oktober 2015, kl. 9.00-14.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 21. september 2015 
 
7. juni 2016, kl. 9.00-14.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 4. maj 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Alle medarbejdere og ledere der skriver tekster til hjemmesiden og 
intranettet. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Web-tekster skal konstrueres og ikke bare skrives på samme måde, 
som du skriver notater, nyheder og anden information til printmedier.  
 
På kurset lærer du om nettet som medie. Du får indblik i læsemønstre 
på nettet, og hvad de betyder for fortælleformen. Begge dele bruges 
som afsæt til at arbejde med skrivestil, præsentation og sortering af 
information m.v. 
 
 

 
Når du har været på kurset, ved du, hvordan du skriver og tilrettelægger 
effektive webtekster. Og hvordan du redigerer en (trykt) tekst om til en 
webvenlig tekst. 
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

 Hvad gør webtekster særlige? 

 Hvorfor lægger vi ting på nettet? 

 Hvem kommunikerer vi med? 

 Arbejdsprocessen – hvordan gør jeg? 

 Gode råd om tekster til nettet 

 Gode råd om layout på nettet 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Lotte Jack Wenzel, kommunikationsmedarbejder, Borgerservice og 
Digitalisering/Kommunikation 

 



IT OG DIGITALISERING 

KOMMUNIKATION VIA SOCIALE MEDIER 
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Facebook, Twitter, Instagram. De sociale medier er kommet for at blive. 
Så hvad kan vi bruge dem til som kommune? 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
12. januar 2016 kl. 9.00-14.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 11. december 2015 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Alle medarbejdere og ledere. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
På dette kursus får du en introduktion til de mest anvendte sociale 
medier. Du lærer, hvad de forskellige sociale medier hver især er bedst 
til. Og så arbejder vi sammen om at finde ud af, hvordan vi som 
kommune bedst bruger sociale medier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

 Introduktion til Facebook, Twitter, Instagram, You Tube, Pinterest, 

SnapChat. 

 Er sociale medier en særlig medie-type? 

 Hvordan bruge du bedst de forskellige sociale medier? 

 Hvordan kan du bruge sociale medier i dit daglige arbejde? 

 

Øvelse: Vi arbejder sammen om at tilrettelægge et 

kommunikationsforløb, hvor vi anvender sociale medier. 

 

Kurset byder på en afveksling mellem teori, øvelser og værktøjer. 

Desuden inddrages dine egne erfaringer. 
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Lotte Jack Wenzel, kommunikationsmedarbejder, Borgerservice og 
Digitalisering/Kommunikation 
 



IT OG DIGITALISERING 

ACADRE 
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Acadre er vores fælles elektroniske journaliseringssystem – så hvis du 
er ny administrativ medarbejder i kommunen, er der stor sandsynlighed 
for at dette kursus er relevant for dig. 
 
Citat fra kursist: ”Jeg har fået et meget bedre overblik over 
mulighederne i Acadre”  
____________________________________________________ 
TID OG STED 
Alle kurserne varer fra kl. 9.00-16.00 
 
Følgende kurser holdes i It-lokalet i Mantziusgården: 
 
Kursusdato  Tilmeldingsfrist  
9. september 2015 21. august 2015  
7. oktober 2015 18. september 2015 
 
Følgende kurser holdes i It-lokalet i Søndervangshallen: 
 
Kursusdato  Tilmeldingsfrist 
2. november 2015 12. oktober 2015 
2. december 2015 6. november 2015 
6. januar 2016  11. december 2015 
3. februar 2016 15. januar 2016 
2. marts 2016  12. februar 2016 
6. april 2016  18. marts 2016 
4. maj 2016  15. april 2016 
2. juni 2016  13. maj 2016  
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Nye brugere af Acadre. 
 
 

____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du opnået kendskab til Acadre på brugerniveau. 
____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

Vi vil bl.a. se på funktionerne: 

 Layout – Menupunkter, feltvælger 

 Journalisering (emnesager) - Fra Acadre, Postsystem, Word, 

stifinder 

 Arbejde med sager - Foretrukne, omjournalisere, styring, 

notifikation 

 Arbejde med dokumenter - Redigere, lås, kopiere, flyt 

 Søgning - Efter sager og dokumenter 

 Sendefunktionen - Link, vedhæft, Pdf 

 Notater, bilag og aktiviteter   

 Hvor og hvordan kan du få hjælp? - Superbrugerne, 

minivejledning m.m. 

 

Der vil være mange praktiske øvelser. 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Susanne Hansen, sekretær, Økonomi eller Gitte Søvsø Jensen, 
sagsbehandler, Psykiatri og Handicap. Begge superbrugere i Acadre. 

 



IT OG DIGITALISERING 

EXCEL 2010 GRUNDLÆGGENDE 
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Lær regneprogrammet Excel 2010 at kende. 
 
Citat fra kursist: ”Jeg fik mange fif med, som kan gøre hverdagen med 
Excel lidt lettere” 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurset holdes over to dage i IT-lokalet i Søndervangshallen:  
 
25. og 26. november 2015, kl. 9.00-16.00 
 
Tilmeldingsfrist den 23. oktober 2015 
 
10. og 11. februar 2016, kl. 9.00-16.00 
 
Tilmeldingsfristen den 15. januar 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere, der anvender Excel. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du et overblik over brugerfladen i Excel, og du kan 
opstille enkle beregninger, formatere celler og generere grafer i 
programmet. 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

Følgende punkter gennemgås ved kurset: 

 Start af Excel og gennemgang af skærmbilledet Excel 

 Oprette, gemme og lukke mapper 

 Arbejde med formler og funktioner 

 Flytning og kopiering 

 Procentregning 

 Formatering af kolonner, rækker og tekst 

 Anvendelse af rammer og streger 

 Arbejde med farver 

 Indsætte rækker og kolonner 

 Oprette diagram 

 Sidehoved og – fod 

 Formatering af celler, autofyld og intelligent kopiering 

 
___________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF. 
 



IT OG DIGITALISERING 

EXCEL 2010 VIDEREGÅENDE 
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Få udvidet dit kendskab til Excel 2010! 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
12. april 2016. kl. 9.00-16.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist den 11. marts 2016 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere, der tidligere har deltaget i ’Excel – grundlæggende’, og 
som gerne vil lære mere.  
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset kan du bruge flere af mulighederne i Excel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
På kurset arbejder vi med: 

 Ark og projektmapper  

 Validering 

 Formelrevision 

 Funktioner 

 Dataanalyse og beregningsværktøjer 

 Pivottabeller 
 

____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF. 
 



IT OG DIGITALISERING 

WORD 2010 GRUNDLÆGGENDE 
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Lær tekstprogrammet Word 2010 at kende. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
Kurset holdes over to dage i IT-lokalet i Søndervangshallen: 
 
7. og 8. oktober 2015, kl. 9.00-16.00 begge dage  
 
Tilmeldingsfrist den 11. september 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere som lige er begyndt at bruge Word. 
 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset kan du skrive i tekstbehandlingsprogrammet Word, og har 
lært grundfunktionerne i det.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejder vi med:  

 Start af Word  

 Gennemgang af skærmbilledet Word 

 Oprette, gemme og lukke et dokument 

 Arbejde med et dokument inkl. koder 

 Formatering af tekst og afsnit 

 Punktopstilling 

 Klip, kopier, sæt ind og flyt 

 Stavekontrol 

 Tabulatorer 

 Sideopsætning og sidehoved- og fod 

 Udskrivning 

 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF  

  
 



IT OG DIGITALISERING 

WORD 2010 VIDEREGÅENDE 
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Få udvidet dit kendskab til Word 2010! 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
17. marts 2016, kl. 9.00-16.00, It-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 19. februar 2016 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere, der tidligere har deltaget i ’Word – grundlæggende’, og 
som gerne vil lære mere. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Ved kurset lærer du forskellige funktioner i Word, som gør det lettere for 
dig at arbejde med tekstbehandling. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

________________________________________________ 
INDHOLD 
 
På kurset arbejder vi med:  

 Sideformatering 

 Autotekst 

 Sideskift og sektionsskift 

 Spalter 

 Billeder og grafik 

 Tabeller 

 Skabeloner 

 Typografier 

 Indeks og indholdsfortegnelse 

 Fodnoter og slutnoter 

 Brevfletning og adresseetiketter 
 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF  
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Fokus på det grundlæggende kursus i Outlook er på mailfunktionen. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
19. november 2015, kl. 9.00-12.00, It-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 23. oktober 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere, som gerne vil have udvidet deres kendskab til 
mailfunktionen i Outlook. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du kendskab til mailfunktionen i Outlook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 
På kurset arbejder vi med: 

 Postsystemet i Outlook 

 Organisering i Outlook 

 Kontaktpersoner i Outlook 
 

____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF  
 
 
 
Se også...  
”Outlook 2010 – videregående”, som afholdes samme dag. Så hvis du 
gerne vil lære alle grundfunktionerne i Outlook 2010 at kende, kan du 
melde dig til begge kurser.  
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Fokus på det videregående kursus i Outlook er rettet mod kalender- og 
opgavefunktionen. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
19. november 2015, kl. 12.30-16.00, It-lokalet i Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 23. oktober 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere, som gerne vil lære kalender- og opgavefunktionen 
Outlook 2010 bedre at kende. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du kendskab til kalender- og opgavefunktionen i 
Outlook. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

____________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset arbejder vi med: 

 Outlookkalender 

 Opgaver i Outlook 

 Noter i Outlook 

 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF  
 
 
 
Se også...  
”Outlook 2010 – grundlæggende”, som afholdes samme dag. Så hvis 
du gerne vil lære alle grundfunktionerne i Outlook 2010 at kende, kan 
du melde dig til begge kurser.  
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Skal du til at lave materiale til undervisning, møder og overheads? På 
dette kursus får du styr på de grundlæggende funktioner i PowerPoint 
2010. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
22. oktober 2015, kl. 9.00-12.00, It-lokalet Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 21. september 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere der skal lave materiale til undervisning, møder og 
overheads, eller som vil kunne bruge visuelle metoder til at komme 
igennem med sine budskaber. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du lært de grundlæggende funktioner i PowerPoint at 
kende. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________________________________________________ 
INDHOLD 

 

Vi gennemgår de grundlæggende emner:  

 Opbygning af dias  

 Formateringer  

 Arbejde med forskellige former for grafik  

 Hvordan du afvikler en præsentation 

 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønsson, AOF  
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Skal du til at lave materiale til undervisning, møder og overheads? På 
dette kursus lærer du nogle af de videregående funktioner i PowerPoint 
2010 at kende. 
____________________________________________________ 
TID OG STED 
 
22. oktober 2015, kl. 13.00-16.00, It-lokalet Søndervangshallen 
 
Tilmeldingsfrist 21. september 2015 
 
____________________________________________________ 
MÅLGRUPPE 
 
Medarbejdere der skal lave materiale til undervisning, møder eller 
overheads og kender de grundlæggende funktioner i PowerPoint. 
____________________________________________________ 
HVAD LÆRER JEG PÅ KURSET? 
 
Efter kurset har du fået udvidet dit kendskab til mulighederne, i 
PowerPoint, så du kan lave nogle smarte præsentationer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________________ 
INDHOLD 
 

På kurset gennemgår vi blandt andet: 

 Diasmaster 

 Overgange mellem dias 

 Animationer 

 
Flere muligheder for afvikling af præsentationen 
____________________________________________________ 
UNDERVISER 
 
Bo Jønson, A



.. 
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