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Hvordan skaber du en moderne arbejdsplads, hvor medarbejdere 
og ledere har de bedste muligheder for at realisere deres fulde 
potentiale, udvikle nye kompetencer og finde nøglen til både 
arbejdsglæde og vækst? Det er nemlig en forudsætning for, at vi 
ikke kun styrker vores virksomheder og konkurrenceevne nu og 
her, men også i fremtiden.

Virksomheder er skabt af mennesker, men det er i virkeligheden 
også virksomheder, der skaber mennesker. I dette katalog finder 
du svarene på, hvordan du skaber en moderne arbejdsplads 
ved at sætte mennesket i fokus. Ved at kompetenceudvikle 
med  arbejdere, kan virksomheder og organisationer øge både 
 innovation og motivation. Det, tror vi i DI, er noget af det 
 vigtigste for at skabe verdens bedste arbejdsmarked og samfund.

Som medlem af DI får du adgang til kurser og uddannelser, der 
passer til lige præcis den organisation, I er – eller gerne vil være. 

Vi inddrager de mest samfundsaktuelle emner og stiller skarpt på 
de muligheder og udfordringer, der påvirker danske virksomhed-
er i en foranderlig verden.

I år vil du opleve, at der er tilbud inden for grøn omstilling, 
 digitalisering, nye barselsregler og meget mere. Mange af vores 
 tilbud tager fat om den moderne arbejdsplads på specifikke 
 kurser, eller som emner på vores større uddannelser.

Vi udbyder ofte ekstra kurser og uddannelser, når behovet opstår, 
ligesom vi har et stort udbud af webinarer og særarrangementer, 
som du kan finde og tilmelde dig via hjemmesiden. Du kan altid 
få det fulde overblik over aktuelle og kommende tilbud på  
di.dk/udvikling.

Jeg håber, at vi sammen kan lære af og inspirere hinanden. Du er 
også altid velkommen til at tage fat i os, hvis du har idéer til nye 
aktiviteter. Vi bliver dygtigere i fællesskab.

Kinga Szabo Christensen
Rådgivningsdirektør, DI
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i fællesskab
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DI’s lederuddannelse
DI’s lederuddannelse er en praktisk orienteret lederuddannelse, hvor du øger din 
indsigt i lederrollen. Bliv klædt på til at agere effektivt, så du når dine mål sammen 
med dine medarbejdere.

BLIV EN HANDLEKRAFTIG LEDER
Leder du efter et kursus i ledelse, der gør dig til en 
stærkere og mere handlekraftig leder? 

På DI’s lederuddannelse styrker du dine evner som 
leder, så du har flere handlemuligheder til at skabe 
succes for dig og din virksomhed. På  uddannelsen 
lærer du at sætte mål og rammer, koordinere 
 ressourcer og sikre fremdrift i din virksomhed. Du 
får også indblik i dine styrker og svagheder som 
leder, og du får mulighed for at prøve kræfter med 
nye ledelsesværktøjer.

PRØV VÆRKTØJERNE AF I PRAKSIS
DI’s lederuddannelse er en praksisorienteret 
 uddannelse, hvor en stor del af tiden er afsat til træ-
ning og til at prøve forskellige ledelsesværktøjer af. 
Vi tror på, at god ledelse ikke kun kommer fra tunge 
teoribøger, men fra at prøve teorien af i praksis. På 
uddannelsen udarbejder du din egen udviklingsplan, 
og vi hjælper dig til at gøre målene skarpe og rele-
vante, så du får mest muligt ud af forløbet.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Uddannelsen består af seks moduler, hvor du får ny 
viden og ledelsesværktøjer. Mellem modulerne er 
der tid til at implementere den nye viden i dit daglige 

arbejde, så du kan teste, hvad der virker for dig og 
dine medarbejdere. På uddannelsen opbygger du et 
netværk til de andre kursusdeltagere, som du kan 
lære af og sparre med.

DU LÆRER BL.A.
•  hvilken ledertype du er, og hvilke styrker/ 

svagheder du har som leder
•  at motivere, coache og udvikle dine 

 medarbejdere
•  at opsætte klare mål og nedbryde dem til hand- 

linger, så du når de forretningsmæssige mål
•  at kommunikere med udgangspunkt i din 

 personlighedstype
•  at lede forandringsprocesser og håndtere 

 konflikter i organisationen
•  at udvikle og lede et team effektivt
•  at håndtere pres og forebygge stress på 

 arbejdspladsen.
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MÅLGRUPPE
DI’s lederuddannelse 
er for dig, der er 
leder af  medarbejdere. 
 Ud dannelsen er 
også for dig, der har 
fungeret som leder i 
en årrække, men ikke 
tidligere har fået kurser 
i de grundlæggende 
ledelsesmetoder og 
-værktøjer.

PRIS
58.900 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer 
overnatning mellem 
uddannelsesdagene og 
forplejning.

VARIGHED
Uddannelsen består  
af seks moduler fordelt 
på 12 undervisnings-
dage + 1 ½ opfølg-
ningsdag (senest seks 
måneder efter modul 
5).

Modul 1: 2 dage
Modul 2: 2 dage
Modul 3: 3 dage
Modul 4: 3 dage
Modul 5: 2 dage
Modul 6: 1 ½ dage

Scan QR-koden for 
at læse mere og 

tilmelde dig

VIL DU 
VIDE MERE?

LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING
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DI’s strategiske  lederuddannelse
DI’s strategiske lederuddannelse giver dig indsigt og værktøjer, der styrker 
din  handlekraft og autenticitet som leder samt skærper dit strategiske fokus.

UDDANNELSENS OPBYGNING
Formålet med uddannelsen er at styrke din 
 ledelseskraft og forstærke dine kompetencer på 
tre fokusområder:

1 Det strategiske lederskab (3 dage)
På dette modul styrker du din forståelse for strategi-
processer og får effektive værktøjer til at omsætte 
strategiske ambitioner til konkrete resultater i din 
egen virksomhed. 

• Strategiforståelse og strategiprocesser
•  Strategiimplementering og eksekvering 

– at skabe mening og resultater
•  Virksomhedskulturen og strategien.

2 Dit personlige lederskab (3 dage)
Du får en 360-graders lederevaluering og en indivi-
duel feedback-samtale, så du kan styrke dit person-
lige lederskab. Du skærper din bevidsthed om dine 
ledelsesmæssige grundholdninger og præferencer, 
så du kan blive en stærkere leder.

•  Balancering af paradokser
•  Grundlæggende holdninger, præferencer  

og styrker
•  Forandringer og personlig udvikling – at 

 overkomme barrierer og skabe fremdrift.

3 Ledelse af organisationen (3 dage)
Vi sætter fokus på dit samspil med resten af organi-
sationen, så du kan optimere dit samarbejde med 
de interessenter, der er afgørende for dig og dit 
lederskab.

•  Organisatorisk ansvarlighed og ledelse af 
 organisatoriske paradokser

• Fokus på, hvordan du skaber relevant ledelse
• Ledelsesmanifest – intention og ambition.

DU LÆRER BL.A.
DI’s strategiske lederuddannelse er for dig, der 
ønsker at bygge ovenpå din viden og erfaringer som 
leder. Du får redskaber til at optimere samarbejdet 
med de interessenter, der er afgørende for dig og dit 
lederskab og arbejder målrettet med din personlige 
udvikling som leder. Du får også mulighed for at 
opbygge et personligt netværk, der kan understøtte 
din udvikling som en handlekraftig leder.
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MÅLGRUPPE
Uddannelsen er for 
dig, der har styr på 
de grundlæggende 
ledel sesteorier og 
-værktøjer. Du har/skal 
til at have et medansvar 
for at eksekvere på 
virksomhedens/af-
delingens strategi. Du 
har brug for at udvikle 
dig fagligt og person-
ligt, så du er ”fit for 
fight” og matcher de 
krav, der kendetegner 
ledelsesopgaverne nu 
og i fremtiden.

PRIS
44.300 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

VARIGHED
Uddannelsen består af 
tre moduler fordelt på 
9 undervisningsdage.

Mellem 1. og 2. modul 
gennemføres en 
360-graders leder-
evaluering med 
tilhørende indivi-
duel samtale. Hertil 
kommer arbejde med 
værktøjer og teorier 
i egen organisation 
mellem hvert modul.

Scan QR-koden for 
at læse mere og 

tilmelde dig

VIL DU 
VIDE MERE?

LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING
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FAKTA

DI’s bestyrelsesuddannelse
Med DI’s bestyrelsesuddannelse lærer du at få en aktiv rolle i bestyrelsesarbejdet og 
tackle de udfordringer, virksomheden står overfor. Bliv en stærk holdspiller, så du kan 
løse komplekse bestyrelsesopgaver.

Vil du gerne være med til at løfte den virksomhed, 
du er bestyrelsesmedlem i? Uanset om du aldrig har 
været i en bestyrelse før, eller du har års erfaring, 
kan DI’s bestyrelsesuddannelse give dig den ballast, 
du har brug for, så du kan blive et aktivt og værdi-
skabende bestyrelsesmedlem for din virksomhed. 

UDDANNELSENS OPBYGNING 
DI’s bestyrelsesuddannelse er opdelt i syv moduler. 
Undervisningen består af korte, faglige oplæg og 
cases fra hverdagens bestyrelsesarbejde og veksler 
mellem fysisk deltagelse og digitale værktøjer.

Uddannelsen er kendetegnet ved et format, der 
allerede fra det første modul skaber et inddragende, 
tillidsfuldt og respektfuldt sammenhold, hvor du 
lærer af og sparrer med de andre.

Mellem modulerne arbejder du med værktøjerne 
i din egen virksomhed. Eksamen foregår som et 
almindeligt bestyrelsesmøde hvor der byggers videre 
på en kendt case fra tidligere moduler. Efter uddan-
nelsen er der opfølgning med personlig sparring 
efter et og to år.

DU LÆRER BL.A. 
Når du har gennemført uddannelsen, vil du have 
nye værktøjer, du kan bruge i dit arbejde som 
 bestyr elses medlem. Vi arbejder med cases fra  
DI medlemmernes hverdag, så du får et dybere 
indblik i de problemstillinger, du står overfor.

Modul 1
Bestyrelsesroller, kompetencer, og samspil (del 1)
•  Temaer: Din rolle i bestyrelsen, bestyrelsens 

værdiskab else, bestyrelseslandskabet og god 
 selskabsledelse.

Modul 2
Bestyrelsens pligt og ansvar
•  Temaer: God selskabsledelse, lovgivning og arbejdet 

med due diligence.

Modul 3
Økonomi og årsrapporten
•  Temaer: Virksomhedens årsrapport, finansielle 

 nøgletal, risikovurdering og værdiansættelse.

Modul 4
Bestyrelseskompetencer, evaluering af bestyrelsen 
der leder til diversitet i sammensætning af den 
værdiskabende bestyrelse 
•  Temaer: Din rolle i bestyrelsen, sammensætning af 

en god bestyrelse, ledelsesværktøjer, kompetencer, 
 bestyrelsesevaluering, beslutningsprocesser og diver-
sitet i bestyrelsesarbejde.

Modul 5 og 6
Fra strategi til eksekvering og transformation
•  Temaer: Strategisk virksomhedsudvikling hvor vi ind-

drager ESG-agendaen i strategiudvikling, driftsmodel 
samt kommercialisering og kobler det med digitali-
sering, cybersikkerhed og transformation.

Modul 7
Bestyrelseskarriere og netværk
•  På det sidste modul arbejder vi med dine videre skridt 

i bestyrelseskarrieren. Vi har fokus på, hvordan du kan 
bringe dine kompetencer i spil for en række af DI’s 
bestyrelsesprofiler.
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MÅLGRUPPE
DI’s bestyrelsesud-
dannelse er for dig,  
der gerne vil være et  
aktivt og værdiskab-
ende bestyrelses-
medlem i en SMV, 
 uanset om du har 
erfaring fra tidligere 
 bestyrelseshverv  
eller ej.

PRIS
66.500 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning, forplejning, 
lærebog, materiale, 
eksamen, dimissions-
fest samt det første 
års medlemskab i DI’s 
bestyrelsesnetværk.

VARIGHED
Uddannelsen er opdelt 
i syv moduler, hvor 
undervisningen er en 
kombination af fysisk 
deltagelse og virtuel 
undervisning.

Scan QR-koden for 
at læse mere og 

tilmelde dig

VIL DU 
VIDE MERE?

LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING
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Som medlem af DI kan du få hjælp til at komme godt
i gang og sikkert i mål med det strategiske arbejde.

Vi sammensætter et forløb, der passer til din 
 virksomheds behov. Vi lægger stor vægt på en tæt 

dialog med jer om formål og udbytte, og sammen finder 
vi netop de aktiviteter, der skal til for, at I kan opnå jeres 

mål. Vi kan  kombinere fysiske og virtuelle aktiviteter.

Har du brug for hjælp 
til videre udvikling af 

din virksomhed?

Vil du vide mere?
Kontakt Peter Larsen 

plar@di.dk
eller tlf. 3377 4826

De fleste opnår bedre resultater, når de arbejder struktureret
med en professionel bestyrelse, ledelse, strategi og mål

Ny i lederjobbet 
– hvad nu?
Er du ny i lederjobbet? På dette kursus bliver du 
klædt på til at løfte din nye rolle som leder. 

Det er altid krævende at begynde i et nyt job, og når det tilmed er dit 
første job som leder, er der meget at holde styr på – både praktisk 
og mentalt. Det er nemlig ikke kun din titel og arbejdsbeskrivelse, 
der ændrer sig. Dine kollegaer ændrer adfærd overfor dig, de har nye 
forventninger til dig, taler om dig og vurderer dig.

Du skal til at skabe din nye identitet og selvindsigt som leder.

KURSETS OPBYGNING
På dette kursus sætter du ord på din identitet og rolle som leder. Du 
får vigtig viden og værktøjer, og du lægger en plan for din ledelses-
opgave og -udvikling fremadrettet.

Kurset består af:
• To forberedelsesopgaver
• En virtuel kursusdag
• To dages internatkursus med overnatning
• En mellemliggende hjemmeopgave
• Virtuelt møde i en læringsgruppe
• En afsluttende virtuel kursusdag.

Din personlige udviklingsplan giver dig en platform til at komme 
 videre i din udvikling som leder.

DU LÆRER BL.A.
•  Indsigt i din identitet og rolle som leder, så du bliver mere 

 fortrolig med rollen
•  Redskaber og værktøjer, som du kan bruge i dit daglige arbejde 

som leder og til at skabe resultater
•  En personlig handlingsplan og dermed et afsæt for din videre 

udvikling som leder.

PRIS
9.800 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer overnat-
ning og forplejning på de to 
dages internatkursus.

MÅLGRUPPE
Dig, der er ny i leder-
jobbet, og som gerne vil 
klædes på til at kunne løfte 
din nye rolle som leder.

VARIGHED
Kurset består af fire kursus-
dage, forberedelses opgaver, 
en hjemme opgave og et 
møde med din lærings-
gruppe.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?
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Ledelse uden 
 personaleansvar
Få inspiration, sparring og værktøjer til at kunne 
levere de bedste resultater i samarbejde med dem 
omkring dig.

Når du skal løse dine opgaver, er du som leder uden personale ansvar 
afhængig af andres indsats, input og ansvarsfølelse, men uden at 
have retten til at sige ”du skal”. Din opgave er at skabe et godt sam-
arbejde og få folk til at spille sammen, når de løser opgaverne. Det 
kræver, at du bliver bevidst om din rolle, din kommunikation og din 
gennemslagskraft.

DU LÆRER BL.A.
På dette kursus bliver du klogere på dig selv, din rolle som leder uden 
personaleansvar og din kommunikation med andre. 

Du får:
• kendskab til relevante ledelsesdiscipliner og -værktøjer
• indblik i, hvad der virker og ikke virker
•  indblik i, hvorfor det er vigtigt at forventningsafstemme, hvis du 

vil skabe resultater med andre
•  mulighed for at diskutere dine udfordringer og erfaringer med 

andre ledere uden personaleansvar
• rum til eftertanke og refleksion omkring din rolle.

KURSETS OPBYGNING
Inden kursusstart beder vi dig om at besvare to spørgsmål og udfylde 
en DiSC-profil. Kurset består af 4 moduler, der hver gang afsluttes 
med formuleringen af en hjemmeopgave. Der vil være 2 – 4 uger 
mellem modulerne. Deltagerne inddeles i læringsgrupper, der mødes 
1 – 2 gange undervejs i forløbet. Du opfordres desuden til løbende at 
sparre med din chef om opgaver og emner på forløbet.

PRIS
5.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer en DiSC-profil og 
lærebogen ”Ledelse uden perso-
naleansvar”.

MÅLGRUPPE
Alle ledere uden personale-
ansvar. Du kan være projekt-
leder, fagansvarlig, HR- eller 
økonomikonsulent, arbejds-
miljø – eller tillidsrepræsen-
tant, kvalitetsansvarlig m.m.

VARIGHED
4 onlinemoduler på hver 
3 timer + hjemme arbejde. 
Der er 2 – 4 uger mellem 
modulerne.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

De 7 Gode VanerTM 
– Styrk dit personlige lederskab

På dette intensive kursus lærer du om De 7 Gode 
VanerTM, og hvordan du lever efter dem og dermed 
bliver mere effektiv, bedre til at samarbejde og fin-
der din personlige balance.

De 7 Gode VanerTM har de seneste 25-30 år været den mest populære 
metode til at skabe et stærkt, effektivt og afbalanceret liv. De første 
tre vaner handler om, hvordan du arbejder med dig selv. De næste 
tre vaner handler om dit samarbejde med andre. Den sidste vane er 
fundamentet for at kunne udføre de øvrige vaner.

KURSETS OPBYGNING
Kurset veksler mellem oplæg, videoer, instruktion, diskussioner i 
plenum, gruppearbejde, 2-2 diskussioner og selvrefleksion. Du får en 
lille opgave eller reminder hver dag i de efterfølgende 7 uger samt en 
360 graders profilanalyse, der sikrer, at du fortsat udvikler dig.

De 7 gode vaner:
1. Vær proaktiv
2. Begynd med slutningen
3. Gør det vigtigste først
4. Tænk vind/vind
5. Søg først at forstå, dernæst at blive forstået
6. Skab synergi
7. Slib saven.

DU LÆRER BL.A.
De 7 Gode VanerTM giver dig styringen over dit liv tilbage. Du får værk-
tøjer, der hjælper dig med at nå dine vigtigste mål og skabe nye effek-
tive vaner og metoder til at styrke samarbejdet og kommuni kationen 
med andre og at udnytte teamets forskellige styrker og dermed skabe 
bedre og helt nye resultater.

• Øge din effektivitet og leve et liv i balance
•  Sætte personlige mål og blive bevidst om din egen 

 grundlæggende mission
• Få større gennemslagskraft og skabe nye vaner
•  Styrke dine samarbejdsevner og skabe tillid, 

samhørighed og synergi.

PRIS
12.750 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer materialer 
og forplejning.

MÅLGRUPPE
Ledere, teamledere 
og projekt ledere samt 
 specialister, der ønsker 
at opnå øget effektivitet, 
overblik, arbejdsglæde og 
mere overskud til de ting, 
der egentligt betyder noget 
i livet.

VARIGHED
3 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?
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LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING

Hold effektive MUS- 
samtaler
Bliv klar til at holde effektive MUS-samtaler med 
dine medarbejdere. 

Skal du holde medarbejderudviklingssamtaler for dine  medarbejdere, 
men er i tvivl om, hvordan du bedst griber det an? På dette 
 online kursus får du de grundlæggende redskaber til at få dine 
 medarbejdere igennem en god MUS-samtale.

DU LÆRER BL.A.
På dette online kursus får du alle de nødvendige tips og tricks til, 
hvordan du leder dine medarbejdere gennem en god og konstruktiv 
samtale: 

Du får svar på: 
•  hvordan kan MUS-samtaler bedst styrke medarbejder-

udviklingen?
• hvordan forbereder jeg mig bedst til en MUS-samtale?
•  hvordan kan MUS-samtalen understøtte medarbejderens 

 kompetenceudvikling?

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE

Dig, der vil have en  hurtig 
og effektiv introduktion til 
den nød vendige basis-
viden, inden du skal 
planlægge og afholde 
medarbejderudviklings-
samtaler.

VARIGHED
2 timer og 30 minutter 
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

Sæt klare mål for dine 
medarbejdere
Basiskursus: Vil du gerne sikre, at dine med- 
arbejdere arbejder i samme retning? Det kan du 
gøre ved at sætte  klare mål for dine medarbejdere.

I disse år er det vigtigere end nogensinde før, at dine medarbejdere 
ved, hvad de skal arbejde hen imod. Som leder skal du derfor være  
i stand til at sætte klare mål, der sikrer fremdrift og resultater i virk-
somheden.

DU LÆRER BL.A.
På dette grundlæggende online kursus får du de nødvendige 
 redskaber til at sætte klare og motiverende mål – sammen med  
dine medarbejdere. 

På kurset lærer du:
• at sætte klare mål, der skaber retning og fremdrift
• at bryde mål ned i operationelle indsatser
•  at bruge performancesamtaler til at skabe motivation såvel 

som produktivitet.

Få alle de nødvendige tips og tricks, du har brug for, så du kan 
 motivere dine medarbejdere til at løfte effektiviteten og sikre frem-
drift i virksomheden.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE

Dig, der vil være en tydelig 
leder for dine medarbej-
dere, så de ved, hvad de 
skal arbejde hen imod.

VARIGHED
2 timer og 30 minutter 
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS
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LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING

Sådan holder du svære 
samtaler med dine 
 medarbejdere
Hvordan håndterer du en medarbejder, der skal 
opsiges eller ændre adfærd? Få redskaberne til at 
holde den svære samtale – på en god måde. 

Det er ikke altid nemt at fortælle en medarbejder, at vedkommende 
skal opsiges eller ændre adfærd på arbejdspladsen. Det kan skabe 
konflikter og få konsekvenser for arbejdsmiljøet, hvis du som leder 
ikke har helt styr på de lovmæssige og personlige aspekter af at tage 
en svær samtale.

DU LÆRER BL.A.
På dette virtuelle kursus bliver du klædt på til at tage den svære sam-
tale og være en nærværende leder, når der skal opsiges eller løses 
konflikter på arbejdspladsen. 

Du får de nødvendige redskaber, der skal til for:
• at forberede dig, så du opnår det ønskede resultat
• at styre samtalen i en god, konstruktiv retning
• at håndtere medarbejderens følelsesmæssige reaktion
• at være opmærksom på den gældende lovgivning. 

Du får også tips til, hvordan du bedst håndterer de andre kolleger 
og derved fastholder det gode arbejdsmiljø efter en svær samtale.

Ledere eller HR-profes-
sionelle med ansvaret 
for at varetage de svære 
samtaler, herunder op-
sigelser og konfliktløsning 
på arbejdspladsen.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE

VARIGHED
2 timer og 30 minutter 
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

De vanskelige samtaler
Lær at gennemføre svære samtaler på en kon struktiv 
måde. Vi tager dig igennem forberedelsen, eksekve-
ringen og de krav, der er i personalejuraen.

Som HR-professionel er du med til at sikre virksomhedens gode 
gennemførelse af vigtige samtaler, f.eks. advarsels- og opsigelses-
samtaler. Du skal kende til de personalejuridiske krav og sikre dig, 
at samtalen bliver afholdt på en god og værdig måde. De vanskelige 
samtaler kan være svære at gennemføre, så vi har lavet et kursus, der 
både lærer dig at gøre det på en god og konstruktiv måde, og hvordan 
du kan rådgive jeres ledere.

KURSETS OPBYGNING

Dag 1
• Samtale som ledelsesværktøj
• Min rolle i samtalen og samtaletyper
• Sygefraværssamtalen
• Afskedigelsessamtalen
• Feedback. 

Dag 2
• Den løsningsorienterede samtale
• Den løsningsorienterede metode (inkl. træning i dette)
• Spørgeteknik og aktiv lytning
• Samtalens 3 grundtrin – en struktur
• Advarsler og bortvisning.

DU LÆRER BL.A.:
På kurset dykker vi ned i værktøjer, der kan hjælpe dig til at gennem-
føre udfordrende samtaler på en konstruktiv måde. Du lærer, hvordan 
du forbereder dig, og hvilke krav der er til samtalerne. Du får mulig-
hed for at afprøve værktøjerne, så du kan forberede og gennemføre 
eksempelvis en sygefraværssamtale eller advarselssamtale. 

PRIS
8.800 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

MÅLGRUPPE
HR-professionelle, som 
skal sikre virksomhedens 
gode gennemførelse af de 
vigtige samtaler.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?
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LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING LEDELSE OG VIRKSOMHEDSUDVIKLING

Distanceledelse
At arbejde på distancen påvirker medarbejdernes 
 effektivitet, motivation og trivsel. På dette  online 
kursus lærer du, hvordan du leder dine med-
arbejdere – selv når du ikke ser dem i hverdagen.

Er du i tvivl om, hvordan du bedst sikrer trivsel og effektivitet blandt 
dine medarbejdere, når I ikke er fysisk sammen?  

På dette online kursus lærer du, hvordan du kan være en nærvær-
ende leder for medarbejdere, du ikke ser dagligt. Du får vigtige værk-
tøjer til ledelse på distancen og lærer, hvad du og dine medarbejdere 
skal være særligt opmærksomme på. 

DU LÆRER BL.A. 
• Distancens påvirkning på medarbejdere 
• Lederens muligheder og udfordringer 
• Den psykologiske kontrakt 
•  Medarbejdertyper: Hvordan reagerer en introvert,  

ekstrovert og tekstrovert på hjemmearbejde? 
• To vigtige begreber: Passiv facetime og tavs viden. 

DINE VIGTIGSTE VÆRKTØJER 
• Tillid 
• Forventningsafstemning 
• Ledelse af blended working 
• Valg af kommunikationsveje. 

PRIS
1.900 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Alle ledere, som har med-
arbejdere på distancen, 
enten placeret på forskel-
lige kontorer eller som 
arbejder hjemmefra.

VARIGHED
1 dag.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

Prisen inkluderer bogen 
”Lederskab på distancen”.

Ledelse af hybridarbejde
Skal du lede et team eller en afdeling, hvor  nogle 
arbejder hjemmefra og andre er på den fysiske 
 arbejdsplads? På dette kursus bliver du klar til at 
lede hybridarbejde.

Rigtig mange ledere har lige nu behov for værktøjer til at lede hybrid-
arbejde – altså den situation, hvor nogle af medarbejderne arbejder 
skiftevis på arbejdspladsen og hjemme. Fordi, hvordan bevarer du 
motivationen hos dine medarbejdere, når du ikke møder dem fysisk? 
Hvad skal du som leder gøre anderledes? Og hvordan sikrer du, at 
dine medarbejdere trives?

DU LÆRER BL.A.
På dette kursus bliver du klædt på til at tage dialogen om hybrid-
arbejde i din egen organisation.

Vi ser på effekten af distance, hvor vi fokuserer på lederens rolle samt 
relationerne til medarbejderne. Derefter ser vi på, hvordan man kan 
finde frem til en god balance mellem medarbejdernes og organisa-
tionens behov, og du får nogle værktøjer til hybridledelse.

Efter kurset:
• har du viden om, hvad det kræver at lede hybridarbejde
•  er du klar til at tage dialogen om hybridarbejde i din  

egen organisation
• har du kendskab til vigtige værktøjer til ledelse af hybridarbejde
•  er du blevet introduceret til DI’s nye online platform, hvor du 

frit kan hente guidelines og nyttig viden/værktøjer til ledelse af 
hybridarbejde.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Alle ledere, der skal lede et 
team eller en afdeling, hvor 
nogle arbejder hjemmefra 
og andre er på den fysiske 
arbejdsplads.

VARIGHED
3 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

Prisen inkluderer bogen 
”Lederskab på distancen”.
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HR

VIL DU  INSPIRERES
PÅ LEDELSESOMRÅDET?

LÆS MERE OG TILMELD DIG GRATIS

DI.DK/LEDERBOX

DI afholder årligt fire gratis arrangementer, hvor du kan møde 
 førende ledelseseksperter og erfarne ledere, der giver dig indblik i 
forskellige vinkler og tendenser inden for ledelse. Bliv inspireret og 

få viden du kan omsætte til praksis i din egen hverdag.  

H
R
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HR HR

HR som strategisk partner
En masterclass for dig, der vil gøre HR til virksomhedens strategiske partner.  
Lær, hvordan du som HR-ansvarlig kan løse væsentlige, strategiske udfordringer 
for virksomheden. 

Som ansvarlig for HR-funktionen har du dybdegå-
ende viden om din virksomhed. Du kender virksom-
heden, virksomhedens omgivelser og kunderne. Du 
kan derfor tilbyde nye og anderledes perspektiver til 
de strategiske drøftelser ud fra et HR-perspektiv.

DU LÆRER BL.A.:
På denne masterclass går vi i dybden med, hvordan 
du som ansvarlig for HR-funktionen kan understøtte 
forretningen og skabe synlig værdi for virksomhe-
den. Du lærer, hvilke dynamikker der kan være i 
ledergruppen, og hvordan du bedst håndterer dem. 
Du får også redskaber til at integrere HR i virksom-
hedens arbejde og hjælpe med at sætte klare og 
realistiske mål. 

Over kursets to dage lærer du bl.a. om:
•  Strategiens seks P’er, og hvordan du analyserer 

din virksomheds strategi
•  Strategi under forandring: Hvordan påvirker 

nuværende trends din strategi i morgen?
•  Afkod forretningsmodeller: Hvordan forstår vi 

virksomhedens forretningsmodel, og hvordan 
bidrager HR til dette – i dag og i morgen?

•  Forstå dine interne kunder: Hvordan adresserer 
HR forskellige interne kunder?

•  Udvikling kræver forskellige medarbejdere: Hvor-
dan sikrer HR, at de strategisk nødvendige og 
meget forskellige medarbejdere trives i virksom-
heden?

24 KURSER OG UDDANNELSER

HR

MASTER-
CLASS

25 KURSER OG UDDANNELSER

MÅLGRUPPE
HR-ledere, der spiller 
eller skal spille en 
større strategisk rolle.

PRIS
9.800 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for 
at læse mere og 

tilmelde dig

VIL DU 
VIDE MERE?

HR
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HR HR

Klæd ledelsen på til 
MUS-processen
Få værktøjer til at understøtte virksomhedens 
 ledere, når de skal holde MUS-samtaler. Lær at plan-
lægge og gennemføre MUS-forløb, der giver værdi 
for virksomheden samt understøtter strategien.

På dette kursus får du indblik i, hvordan du kan få MUS-samtalen til 
at skabe værdi for virksomheden, bidrage til at eksekvere på virksom-
hedens strategi og hjælpe jer med at nå jeres mål.

KURSETS OPBYGNING
På dette online kursus ser vi på, hvordan MUS kan blive en del af 
virksomhedens strategiproces. Vi gennemgår, hvordan man kobler 
performancemål og vurdering af potentiale med virksomhedens 
strategi. 

Dag 1
• Ejerskab, forventninger og ambitioner
• Kobling til strategien
• Virksomhedens MUS-proces
• MUS og mål
• Performance- og potentialevurdering
• Forventningsafstemning og ejerskab i organisationen
• Strategisk kompetenceudvikling. 

Dag 2
• MUS-politik
• Hvad skal med i jeres MUS?
• Din virksomheds MUS-koncept og materiale
• Forberedelse af ledere og medarbejdere
• Implementering
• Evaluering af MUS.

DU LÆRER BL.A.
Efter kurset har du værktøjer til at klæde lederne på til at forberede, 
gennemføre og følge op på MUS-samtalen. Du vil også have  viden 
om, hvordan MUS bliver en del af virksomhedens strategiproces.

PRIS
2.800 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
HR-medarbejdere, der 
har ansvaret for MUS- 
processen i virksomheden.

VARIGHED
2 x 3 timer over to dage
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

HR-opgaven og dig
Er du ny i HR-rollen, og vil du klædes på til at 
 arbejde med virksomhedens HR-udfordringer?  
Få den vigtigste viden, du skal bruge for at komme  
i gang med HR-arbejdet.

På dette kursus får du en grundig indføring i HR-området og de 
 udfordringer, man som HR-afdeling skal hjælpe virksomheden  
med at løse. 

KURSETS OPBYGNING
På kurset får du et indblik i sammenhængen mellem HR og virk-
somhedens strategi, hvordan HR-funktionen organiseres og hvilke 
udfordringer, du oftest vil møde. Du får også input til at lave en 
 handlingsplan for din virksomhed og din HR-funktion samt et indblik  
i dine faglige præferencer, så du lærer at styrke din egen kompetence-
udvikling for at lykkes.

Dag 1
• HR-landskabet og HR-udfordringerne
• Organisering af HR-arbejdet
• Den effektive HR-funktion
• HR’s roller og kompetencer
• Analyse af egen HR-funktion.

Dag 2
• JTI – personprofil
• Egen HR-udviklingsplan.

DU LÆRER BL.A.
Efter kurset har du et overblik over din HR-funktion, du kan analysere 
din virksomhed i et HR-perspektiv, og du vil kunne udarbejde årshjul 
og handlingsplan for HR-området.

PRIS
8.800 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

MÅLGRUPPE
Ledere og medarbejdere 
i en HR- og personale-
funktion, som ikke har 
gennemgået en teoretisk 
HR-uddannelse.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?
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HR HR

Rekruttering og 
 onboarding
Hvordan rekrutterer du den rette medarbejder, og 
hvilke regler skal du følge, når du ansætter vedkom-
mende? Lær at styre hele rekrutteringsprocessen. 

Rekruttering kan være en hård kamp om få gode kandidater. På dette 
kursus får du de stærkeste forudsætninger for at tiltrække og ansætte 
de bedste medarbejdere og sikre en effektiv opstart.

KURSETS OPBYGNING
På kurset lærer du at planlægge og gennemføre alle dele af rekrutte-
ringsprocessen lige fra jobannoncering og employer branding til den 
gode onboarding af jeres nye medarbejder. Vi arbejder med værk-
tøjer, såsom interviews og tests. 

Dag 1
• Rekrutteringsstrategi og jobannoncen
• Jobsamtalen og referencer – hvad må vi spørge om?
• Lovlige kriterier for afslag
• Helbredsoplysningsloven
• Ansættelsesinterview (inkl. øvelser)
• Employer branding.

Dag 2
•  Forskellige ansættelsesformer: Timelønnet, funktionær 

og direktør
• Hvad skal ansættelseskontrakten indeholde?
• Anciennitet, prøvetid, klausuler, 120-dagesreglen m.m.
• Fejlrekrutteringer
• Test og personvurderingsværktøjer
• Rekrutteringspolitik
• Ansættelsesinterview (øvelser).

DU LÆRER BL.A.
Efter kurset kan du planlægge en succesfuld rekrutteringsproces.  
Du får kendskab til alle regler i forbindelse med rekruttering og an-
sættelse af medarbejdere. Du kan sikre, at virksomheden er  
i overensstemmelse med de gældende regler.

PRIS
8.800 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

MÅLGRUPPE
Ledere og medarbejdere, 
der arbejder med rekrut-
tering og onboarding samt 
medarbejdere i en HR- og 
personalefunktion.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

Rollen som sparrings-
partner
Bliv en professionel sparringspartner og facilitator, 
så du kan mindske antallet af fejlbeslutninger i din 
virksomhed og øge ledernes arbejdsglæde. 

Som leder kan du nemt drukne i din egen opfattelse af den gode 
løsning. Det er derfor alfa og omega for dig som leder at have en 
 professionel sparringspartner, der kan hjælpe dig med at træffe hver-
dagens vigtige beslutninger.

KURSETS OPBYGNING
På kurset arbejder vi med håndgribelige samtaleværktøjer, såsom 
coaching og cirkulær problemløsning. Du lærer, hvordan du tack-
ler modstand og håndterer konflikter, og du bliver klædt på til at 
 analysere og fremlægge de vigtigste pointer.

Vi tager udgangspunkt i din rolle som professionel sparringspartner. 

Dag 1
• Metoder og værktøjer til brug i rollen som sparringspartner
• Anerkendende metode
• Spørge- og lytteteknik
• Tre gode værktøjer
• Coaching. 

Dag 2
• Sparring ift. grupper
• Forandringer og modstand
• Konflikter
• Tilrettelæggelse af processer.

DU LÆRER BL.A.
Efter kurset kan du føre den professionelle samtale og rådgive  
i beslutningsprocesser. Du kan løse konflikter og håndtere mod- 
stand i beslutninger samt facilitere processer med flere deltagere.

PRIS
8.800 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

MÅLGRUPPE
Ledere og HR-med  - 
ar bejdere med opgaver 
som sparringspartner.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?
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HR

Sæt tal på HR
Bidrager HR til bundlinjen i din virksomhed?  
Lær at bruge HR-nøgletal til at måle og optimere  
på HR-indsatsen, så I kan øge effektiviteten  
i virksomheden.

HR kan have en vigtig rolle i at øge effektiviteten i en virksomhed. 
Men det kræver, at du kan måle HR’s indsats og rolle i virksomheden.

KURSETS OPBYGNING

Dag 1
• HR-funktionens rolle og eksistensberettigelse
• Fremtidens krav til HR
• Målbar HR
• Forretningsorienteret HR
• Eksempler på HR-business cases
• HR-nøgletal
• Personaleomsætning og rekruttering
• Performance management.

Dag 2
• Tal fra DI
• HR’s produktivitet - løn og kompetenceudvikling
• Ledelsesinformation på HR-området
• Sygefravær.

DU LÆRER BL.A.
Du lærer, hvordan du sætter tal på blandt andet HR’s produktivitet og 
en række nøgleaktiviteter, der kan ses på bundlinjen. På den måde 
får du mulighed for at rådgive virksomheden om beslutninger, der 
handler om medarbejdere, ledelse, organisering og effektivitet. 

PRIS
8.800 kr.
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

MÅLGRUPPE
Medarbejdere, der vil 
arbejde med HR-nøgle-
tal på et operationelt 
niveau, og som ikke har en 
økonomisk eller strategisk 
HR-uddannelse.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU VIDE MERE?

Der bliver talt og 
talt om fordelene 

ved kønsdiversitet. 
Er du også træt 

af snak?
Tag handling. 

Skriv under og bliv en del af  
dansk erhvervslivs  handlings- 

orienterede bevægelse.

THE GENDER 
DIVERSITY PLEDGE

Scan QR-koden og læs mere
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Ajour med ferie, sygdom 
og barsel
Kurset giver dig et tværgående indblik i reglerne om 
ferie, sygedagpenge og sygeløn samt reglerne om 
barsel og barselsorlov. 

Gennem de seneste år er der foretaget adskillige ændringer i reglerne 
på dagpengeområdet og en ny ferielov blev vedtaget i september 
2020. Det er vigtigt for alle virksomheders personaleadministration 
at have godt styr på reglerne, så der ikke udbetales for meget i løn,  
og der bliver søgt korrekt refusion.

DU LÆRER BL.A.
På kurset ser vi nærmere på feriereglerne, reglerne i sygedag-
pengeloven, overenskomsternes sygelønsregler samt reglerne om 
barsel (orlov og betaling). 

Du bliver opdateret på de seneste ændringer og får gennemgået de 
væsentligste bestemmelser og helt centrale begreber. Sideløbende 
kigger vi på, hvad der står i overenskomsterne, så du får det fulde 
overblik over, hvordan din virksomhed bør administrere reglerne. 
På den måde kan du undgå de typiske faldgruber og dermed spare 
virksomheden for unødvendige omkostninger.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Hvis du er beskæftiget 
med HR, er lønningsbog-
holder eller assistent, 
vil dette kursus give dig 
overblik og det fornødne 
kendskab til reglerne.

VARIGHED
5 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS
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PERSONALEJURA PERSONALEJURA

Håndtering af svære 
 sygeforløb
Mange medarbejdere er syge i løbet af deres 
arbejds liv. På dette kursus får du en proces – og 
værktøjskasse til at kunne hjælpe medarbejderen 
tilbage samtidigt med, at du undgår de mange 
 faldgruber, som kan koste både tid og penge for 
virksomheden.

Handicap i forbindelse med sygefravær har været genstand for 
 mystik, siden reglerne blev indført. Det er vigtigt, at alle i HR og 
 ledelsen forstår, hvordan de griber forløb an, når en medarbejder  
er syg i længere tid.

DU LÆRER BL.A.:
Du får kendskab til den relevante lovgivning på området samt en 
proces- og værktøjskasse for, hvordan du konkret kan håndtere syge-
fraværsforløb. Vi kommer ind på, hvordan et godt og ordentligt forløb 
kan se ud og gennemgår rammerne for ansættelse og opsigelse af 
syge medarbejdere, herunder medarbejdere, der anses for handi-
cappet i henhold til forskelsbehandlingsloven. 

Vi gennemgår:
•  hvornår kan sygdom udvikle sig til et handicap?
•  hvornår er der tale om forskelsbehandling efter forskels-

behandlingsloven?
•  tilpasningsforpligtelsen i forbindelse med håndtering  

af handicappede medarbejdere
•  generel håndtering, herunder opsigelse af syge og  

handicappede medarbejdere 
•  godtgørelsesniveauer ved opsigelser i strid med forskels-

behandlingsloven.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til 
ledere og HR.

VARIGHED
5 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

Når samarbejdet  
må ophøre
En ordentlig afslutning på et ansættelsesfor-
hold er lige så vigtig, som en god onboarding og 
ansættelses proces. En god afslutning indebærer, at 
du har styr på reglerne, ikke begår fodfejl og sikrer 
den bedst mulige proces.

Kurset giver dig et overblik over og afklaring af de særlige regler, der 
gælder ved afslutningen af en medarbejders ansættelse. Kursets 
 fokus er, hvordan du får tilrettelagt det bedst mulige forløb med 
respekt for alle parter, uanset grunden til at samarbejdet ophører. 

DU LÆRER BL.A.
Du får et solidt kendskab til de væsentligste aspekter i en opsigelse, 
herunder hvilken dokumentation virksomheden skal kunne fremvise 
i forskellige opsigelsessituationer. Du bliver i stand til at vurdere de 
økonomiske konsekvenser af en opsigelse, herunder de forskellige 
godtgørelser og godtgørelsesniveauer.

Vi gennemgår:
• hvornår kan en medarbejder opsiges?
• den nødvendige dokumentation
• vurdering af en opsigelses saglighed
• begrænsningerne i forhold til beskyttede medarbejdere
• godtgørelsestyper og -niveauer
• elementerne i en fratrædelsesaftale
• den gode proces.

ONLINE 
KURSUS

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE 
Ledere og medarbejdere  
i en HR- og personale-
funktion.

VARIGHED
4 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?
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PERSONALEJURA PERSONALEJURA

Overenskomst og 
 personalejura for admini-
strative medarbejdere
På kurset har vi en praktisk tilgang til reglerne i de 
mest grundlæggende love og i overenskomsterne. 
Du får redskaber til at kunne håndtere de mest 
 forekommende udfordringer. 

Du får et dybdegående kendskab til arbejdsmarkedets love og regler, 
herunder reglerne for barsel, sygedagpenge, refusion og ferie. Din 
virksomhed får en medarbejder, der har lært at anvende reglerne og 
undgå de mest oplagte faldgruber. Det sikrer en effektiv, kvalificeret 
og professionel sagsbehandling.

DU LÆRER BL.A.
Udover grundigt kendskab til de gældende love og regler får du 
mulighed for at diskutere de daglige problemstillinger med andre 
 kursusdeltagere, som sidder i samme arbejdssituation som dig. 
 Kurset er detaljeorienteret, så du får svar på alle de spørgsmål, 
du måtte have. Vi arbejder med reglerne i en række love samt i 
 Industriens  Overenskomst, Industriens Funktionæroverenskomst, 
Fælles overenskomsten m.m.

Vi kommer ind på alle medarbejdergrupper, herunder særligt de 
timelønnede, funktionærlignende ansatte samt funktionærer ansat 
uden og med overenskomst. 

Vi gennemgår:
• Modul 1: Ansættelsesgrundlaget, ansættelse og vilkår
• Modul 2: Arbejdstid og fravær
• Modul 3: Ophør af ansættelsen.

ONLINE 
KURSUS

PRIS
3.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE 
Kurset er primært for med-
arbejdere, der arbejder 
med administration af løn- 
og personaleforhold, som 
f.eks. lønningsbog holdere, 
lønningsassistenter eller 
HR-medarbejdere.

VARIGHED
3 x 3,5 timer over tre dage
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

Persondata og 
 ansættelsesret
Alle virksomheder behandler personoplysninger om deres ansatte og 
skal derfor være opmærksomme på reglerne om databeskyttelse. 

På dette kursus får du kendskab til reglerne om databeskyttelse. 
Hvis reglerne ikke overholdes, kan det medføre betydelige bøder. Vi 
gennemgår de væsentligste faldgruber og udfordringer, du skal være 
opmærksom på.

DU LÆRER BL.A.
Kurset indeholder en generel gennemgang af reglerne fra et ansættel-
sesretligt perspektiv. Datatilsynet har udarbejdet en vejledning på det 
ansættelsesretlige område, som bliver gennemgået på kurset, ligesom 
den nyeste praksis fra Datatilsynet bliver omtalt. 

På kurset ser vi desuden på en række af de problemstillinger, som 
databeskyttelsesforordningen ofte giver anledning til, f.eks.:
• hvilke oplysninger må vi behandle om vores medarbejdere?
• må oplysningerne overhovedet behandles?
• må vi indhente straffeattester fra medarbejderne?
• hvor længe må vi opbevare oplysninger efter fratrædelse?
• må vi indscanne ansættelseskontrakter?
• hvornår kan vi bruge et samtykke som behandlingsgrundlag?
•  hvordan sikrer vi os som virksomhed, at vi opfylder f.eks. 

 oplysningsforpligtigelsen?
•  tillidsrepræsentanter – og deres ansvar, når de behandler 

 personoplysninger?

ONLINE 
KURSUS

PRIS
1.400 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til 
ledere og medarbejdere 
i en HR- og personale-
funktion, som ønsker et 
kendskab til de personale-
juridiske regler.

VARIGHED
4 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?
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PERSONALEJURA PERSONALEJURA

Personalejura for ledere
Undgå de værste fodfejl, du som leder kan begå i 
forhold til dine medarbejdere. Vi lærer dig om regler 
for ansættelser, sanktioner og ophør af ansættelsen. 

Der kommer flere og flere love, der har betydning for ansættelsesfor-
hold. Hvis du skal være en dygtig leder, skal du kende til de vigtigste 
personalejuridiske regler: Hvad må du spørge om? Og hvad må du 
ikke spørge om? 

I takt med, at området bliver mere kompliceret, er der også større 
sandsynlighed for, at du som leder kan pådrage virksomheden et 
økonomisk ansvar, hvis ikke du har styr på de gældende regler.  
Derfor har DI lavet et personalejuridisk kursus – særligt for ledere.

DU LÆRER BL.A.
På kurset lærer du, hvordan du undgår de værste fodfejl. Vi sætter 
fokus på ansættelsen af medarbejderen, hvad der gælder, mens med-
arbejderen er ansat og på dine juridiske muligheder, hvis ansættelses-
forholdet ikke fungerer. Vi går i dybden med ledelsesretten, og hvad 
du juridisk må og skal som leder. 

Vi gennemgår:
• ledelsesretten og dens begrænsninger
• faldgruber ved rekruttering og ansættelse af medarbejdere
• arbejdstid og pauser
• ferie, orlov, sygdom og andet fravær
• advarsler, opsigelser og bortvisning
• håndtering af fratrådte medarbejdere.

ONLINE 
KURSUS

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE 
Alle ledere, der har 
 personaleansvar.

VARIGHED
5 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

Personalejura for HR
På kurset lærer du at anvende de vigtigste regler 
 inden for ansættelsesretten, og du bliver mere be-
vidst om, hvad din virksomhed skal være opmærk-
som på i forbindelse med ansættelsesforholdet.

Som HR-medarbejder eller leder med personaleansvar bør du 
kende de personalejuridiske regler og de situationer, som kan opstå 
før, under og efter et ansættelsesforhold. Manglende kendskab til 
reglerne kan føre til unødvendige omkostninger for virksomheden og 
give dårlig omtale.

DU LÆRER BL.A.
Du får et kendskab til de regler og aftaler, som gælder undervejs  
i et ansættelsesforhold - fra rekruttering til ophør af en ansættelse. 
Vi gennemgår udfordringer, som HR-medarbejdere og ledere oftest 
møder. Vi dykker ned i det juridiske regelsæt omkring samtaler, 
uoverensstemmelser, advarsler og bortvisning m.m., så du kan hånd-
tere vanskelige situationer professionelt. 

Efter kurset kan du sikre, at beslutninger og initiativer vedrørende 
medarbejdere sker inden for de gældende regler og aftaler. Du kan 
vejlede virksomheden inden for personalejuridiske områder fra 
ansættelse til ophør af ansættelsen. Du kan også sikre håndtering af 
medarbejdersager, og om jeres praksis er i overensstemmelse med 
den gældende lovgivning.

Vi gennemgår:
• retskilderne på arbejdsmarkedet
• ledelsesretten
• implementering af personalepolitikker og kontrolforanstaltninger
• rekruttering og ansættelsesbeviser
• ferie, orlov, sygdom og andet fravær
• ændringer i ansættelsesvilkårene
• advarsler, opsigelser og bortvisning
• beskyttede medarbejdere
• håndtering af fratrådte medarbejdere.

PRIS
8.800 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

Prisen inkluderer over-
natning og forplejning.

MÅLGRUPPE 
Kurset henvender sig til 
ledere og medarbejdere 
i en HR- og personale-
funktion, som ønsker et 
kendskab til de personale-
juridiske regler.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?
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BÆREDYGTIGHED

Bliv klogere på, hvad du må 
og ikke må som leder på 

dette E-læringsforløb, der 
henvender sig til alle ledere 

med personaleansvar.

Alle ledere
har behov for at
 kende  noget til 
personale jura

– ellers risikerer
du at komme
galt af sted! 

Pris fra 1.100 kr. 
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ESG Masterclass
Få et grundigt indblik i hele ESG-dagsordenen og bliv klar til at navigere i de nye krav 
om bæredygtighedsrapportering, så du som virksomhed kan vise omverdenen, at du 
gør en indsats for at registrere og forbedre miljøpåvirkningen.

Danske virksomheder står formentligt overfor den 
største ændring i deres rapportering, når de nye 
krav om bæredygtighedsrapportering træder i kraft 
– forventeligt fra og med 2024. Denne masterclass 
klæder dig på til at forstå de eksisterende og nye 
regulatoriske krav, så du fremadrettet kan høste de 
forretningsmæssige fordele, der er forbundet med 
bæredygtig virksomhedsdrift. 

MASTERCLASSENS OPBYGNING
Denne masterclass består af fire moduler – du kan 
tage alle fire eller vælge hvilke(t), der er mest rele-
vante for dig. De fire moduler er udarbejdet  

i tæt samarbejde med nogle af de bedste eksperter 
inden for de respektive områder, ligesom der på 
alle moduler vil være indlæg fra relevante case- 
virksomheder.
 

DU LÆRER BL.A.
Du får et grundigt indblik i hele ESG-dagsordenen 
og bliver klar til at navigere i de nye krav om bære-
dygtighedsrapportering, så du kan vise omverdenen, 
at du gør en indsats for at registrere og forbedre 
miljøpåvirkningen. 
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BÆREDYGTIGHED

MASTER-
CLASS

Modul 1:
Få et indblik i, hvilke ESG-faktorer der er væsent  -
lige, og hvordan du laver en ESG-handlingsplan  
for 2023?

Modul 2: 
Få et indblik i de mest fremherskende diskussioner 
om de miljømæssige kriterier (Environment)

Modul 3: 
Få et indblik i de mest fremherskende diskussioner 
om de sociale kriterier (Social)

Modul 4: 
Få et indblik i de mest fremherskende diskussioner 
om de ledelsesmæssige kriterier (Governance)

Alle modulerne vil være på engelsk, mens gruppediskussionerne vil foregå på dansk eller engelsk afhængigt af 
deltagernes præferencer.

MÅLGRUPPE
Denne masterclass er 
for økonomi-, revi-
sions- og CSR/bære-
dygtighedsansvarlige 
i virksomheder, der 
allerede er rappor-
teringspligtige, eller 
som skal rapportere i 
de kommende år, dvs. 
virksomheder med 
mere end 250 ansatte 
(uanset ejerstruktur). 

PRIS
2.900 kr. pr. modul 

Prisen er ekskl. moms.

VARIGHED
Hvert modul varer  
1 dag.

43 KURSER OG UDDANNELSER

Scan QR-koden for 
at læse mere og 

tilmelde dig

VIL DU 
VIDE MERE?

BÆREDYGTIGHED

Der forventes et vist kendskab til Corporate Sustainability Reporting-direktivet og EU-taksonomien, da der kun vil blive givet 
resuméer af disse lovgivningsmæssige rammer. 

Dette forløb er på engelsk
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Verdensmål Value Scan
Kortlæg din virksomheds positive og negative aftryk 
på samfund og miljø – og skab ny forretningsmæssig 
værdi med Verdensmålene. 

Denne workshop hjælper din virksomhed i gang med at udnytte det 
kommercielle potentiale, der ligger i Verdensmålene og bæredygtig-
hedsdagsordenen. En dagsorden, som bliver mere og mere efterspurgt 
af samfundet, forbrugeren og i virksomhedernes leverandørkrav. Du 
bliver efter forløbet i stand til at identificere hvilke af de 17 Verdensmål, 
der er mest relevante for din virksomhed at fokusere på. 

DU LÆRER BL.A.
Forløbet vil foregå i et workshop-format, hvor du i samspil med dine 
kollegaer lærer:
• at forstå Verdensmålene generelt 
•  at forstå Verdensmålenes relevans for din virksomhed, 

 virksomhedens kunder og den branche, som du opererer i
•  at skabe ”Buy In” fra hele jeres organisation, da alles bidrag  

bliver hørt og indsamlet
• hvor din virksomhed skaber og destruerer værdi 
•  hvor det største potentiale for jeres virksomhed og branche  

ligger udenfor jeres nuværende forretningsmodel 
• hvordan I skal arbejde videre med Verdensmålene.

PRIS
22.500 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Ledere, mellemledere og 
medarbejdere i virksom-
heder, som ønsker at 
kortlægge nuværende 
og potentielle bidrag til 
verdensmålene, og heri-
gennem skabe forretnings-
mæssig værdi.  

VARIGHED
Én dags forberedelse  
+ 3 timers workshop.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

WORK-

SHOP

Kommunikation af 
 bæredygtighed 
– undgå greenwashing 
Hvordan er man som virksomhed både bæredygtig 
og troværdig? Få hjælp til at kommunikere bære-
dygtighed og grøn omstilling uden at falde  
i greenwashing-fælden.

Kunderne ønsker i stigende grad at vide, at deres leverandører tager 
 ansvar for samfund og miljø med deres produkter. På dette kursus 
zoomer vi ind på, hvordan du som virksomhed kan imødekomme dette 
behov ved at kommunikere din bæredygtige vision og dine produkter på 
en ansvarlig og troværdig måde. 

KURSETS OPBYGNING
Kurset forløber over to dage, der bygger på faglige oplæg, praktiske 
eksempler samt arbejde med jeres egen kommunikationsstrategi,  
hvor I modtager faglig sparring og råd fra underviserne.

Dag 1 
• Kommunikationens paradokser
• Bæredygtighedsrapport, herunder ESG 
• EU-lovgivning, herunder taxonomien og CSRD’en
• Verdensmålenes rolle og betydning 

Dag 2 
• Kvikguide om bæredygtig markedsføring 
•  Sparring om jeres  kommunikation 
• Kommunikationsstrategi fremadrettet 

DU LÆRER BL.A.
• Hvad er tilstrækkelig dokumentation jf. markedsføringsloven?
•  Hvad er de bedste eksempler på troværdig, bæredygtig 

 kommunikation, og hvordan overfører du dem til din virksomhed?
•  Hvordan bruger du lovgivningen som vejviser
• Hvordan bygger du tillid med kommunikation?
•  Hvad indeholder en stærk CSR-rapport/bæredygtighedsrapport,  

og hvordan linkes den til jeres kommunikationsstrategi?

PRIS
12.900 kr. 
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Alle, der arbejder med 
markedsføring, kom-
munikation, salg, bære-
dygtighed, Verdensmål, 
CSR og/eller rapportering.

VARIGHED
2 dage.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?
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INTERNATIONALT

1.700 virksomheder 
er allerede med i DI 
Lærepladsfællesskabet
Det er derfor, vi kalder det: Danmarks 
største fællesskab for virksomheder,  
der uddanner lærlinge og elever.

Kom med i fællesskabet og få netværk, webinarer, 
vejledning og en online værktøjskasse. Nyhedsbreve med 

aktuelle lærlingehistorier og adgang til merchandise, så  
I kan vise omverdenen, at I uddanner med stolthed.

Læs mere på Lærepladsfællesskabet.dk

DI Lærlingeindsatsen 225x297.indd   1DI Lærlingeindsatsen 225x297.indd   1 31-10-2022   10:23:2031-10-2022   10:23:20
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INTERNATIONALT INTERNATIONALT

Udstationeringer
Få et overblik over reglerne om udstationeringer til 
og fra Danmark. Bliv klædt på til at navigere i det 
komplekse regelsæt, så du undgår at begå de typiske 
fodfejl.

Dette kursus giver dig indblik i de ansættelsesretlige regler, der gælder, 
når vi udstationerer en medarbejder ud eller ind i Danmark. 

KURSETS OPBYGNNIG
Vi gennemgår, hvad udstationeringsaftalen skal indeholde. Du får et 
overblik over, hvilket lands love der finder anvendelse på ansættelsesfor-
holdet. På kurset stifter du bekendtskab med reglerne om social sikring, 
løn, ferie, pension og andre relevante ansættelsesvilkår. Du bliver klædt 
på til at kende forskel på en udstationering til Danmark, en lokalansæt-
telse og tjenesteydelser. Vi gennemgår reglerne for grænsegængere.

• Ansættelseskontrakten og udstationeringsaftalen
• Lovvalg og værneting
• Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet
• Håndtering af løn, ferie, pension, social sikring og andre vilkår
• Reglerne om opsigelse
• Anmeldepligten – RUT
• Udstationering til Danmark, lokal ansættelse og tjenesteydelser
• Grænsegængere
• DI’s internationale kontorer/DIBD.

DU LÆRER BL.A.
Efter kurset har du et overblik over, hvordan du udstationerer med-
arbejdere til og fra Danmark. Du kan navigere i det komplekse regelsæt 
og dermed undgå bøvl og bøder i forbindelse med udstationeringer.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Ledere og medarbejdere i 
en HR- og personalefunk-
tion, som ønsker kendskab 
til reglerne om udstatio-
nering.

VARIGHED
4 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

ONLINE 
KURSUS

Internationale ansættelser
Kurset giver dig overblik over muligheder og begræns-
ninger for internationale ansættelser. Vi hjælper dig 
med at blive godt rustet til at kunne rekruttere inter-
nationale medarbejdere, både inden for EU’s grænser 
og i resten af verden.

Danmark mangler kvalificeret arbejdskraft, og kampen om de gode 
medarbejdere er hård. Derfor kan det være en fordel at vende blik-
ket ud imod resten af verden, når du skal rekruttere. Der følger dog 
yderligere regler med, når der skal foretages internationale ansættelser. 
På dette kursus vil vi give dig den nødvendige viden til at undgå fodfejl i 
ansættelsesprocessen, som kan koste virksomheden en bøde eller have 
andre unødvendige omkostninger.

DU LÆRER BL.A.
Efter kurset har du et overblik over, hvordan rekruttering og ansættelse 
af udenlandske medarbejdere forløber. Du kan navigere i det kom-
plekse regelsæt og dermed undgå bøvl og bøder ved brugen af uden-
landsk arbejdskraft. 

Vi gennemgår, hvilke ordninger udenlandske medarbejdere kan ansøge 
om arbejdstilladelser igennem, og hvad en ansættelseskontrakt skal 
indeholde. Du får et overblik over, hvilket lands love, der finder anven-
delse på ansættelsesforholdet. På kurset stifter du bekendtskab med 
reglerne om social sikring. Du bliver klædt på i forhold til at kunne sikre 
en korrekt ansættelsesproces i virksomheden.

• Arbejdstilladelser og de forskellige ordninger
• Hvilke ansættelsesvilkår skal den udenlandske medarbejder have
• Hvilket lands love gælder for ansættelsesforholdet
• Reglerne om social sikring i Danmark.

PRIS
1.400 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Kurset henvender sig til 
ledere og medarbejdere  
i en HR- og personale-
funktion, som ønsker 
kendskab til muligheder 
for at ansætte udenlandske 
 m edarbejdere.

VARIGHED
4 timer
– online kursus.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?
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INTERNATIONALT INTERNATIONALT

Forsikring og betaling 
i international handel 
– Incoterms 
Hvordan sikrer du dig bedst muligt, når du laver dine 
transport- og logistikaftaler, aftaler om forsikring og 
vælger INCOTERMS® klausul? Hvilken betydning har 
det, og hvorfor er det så vigtigt at aftale de rigtige?

GENNEMGANG AF INCOTERMS®
INCOTERMS® benyttes i forbindelse med varehandel for at beskrive 
reglerne for en vares levering, fordeling af omkostninger, risikoovergang 
samt en række yderligere forpligtelser mellem sælger og køber i inter-
nationale samhandelsforhold. INCOTERMS® er ikke lovgivning, men 
reglerne kendes og anvendes over hele verden i internationale salgsafta-
ler. På kurset gennemgår de enkelte INCOTERMS® regler, og hvad man 
skal være særligt opmærksom på. 

Du er måske din virksomheds nøgleperson, når det handler om at 
udfærdige eksportdokumenter, indgå logistik- og transportaftaler, løse 
reklamationsopgaver, have kontakt til banken ved remburser, sælge på 
internationale markeder, eller klare hverdagens udfordringer i forhold til 
transportører og lignende.

FORSIKRING AF VARER
Hvad går en vareforsikring ud på, og hvorfor er det så vigtigt? Vi taler 
også om transportørens ansvarsbegrænsning.

SIKRING AF BETALING I INTERNATIONAL HANDEL
Hvordan betalingsbetingelser fungerer, og hvordan du kan sikre din 
betaling. Hovedvægten vil være på den sikreste, men også mest byrde-
fulde, som er rembursen, som vi gennemgår fra start til slut.

PRIS
2.250 kr.
Prisen er ekskl. moms.

MÅLGRUPPE
Kurset er for dig, der har 
en praktisk tilgang til at 
arbejde med eksport, 
eksportrelaterede opgaver, 
salg, indkøb og logistik. 

VARIGHED
1 dag.

Scan QR-koden for at læse 
mere og tilmelde dig

VIL DU  
VIDE MERE?

Mød underviserne

Anette Suhr 
Rasmussen

Line 
Madsen

Peter 
Larsen

Rie 
Dalsgaard

Jan 
Vinther

Tina 
Krag

Pernille 
Erichsen

Jens 
Halmø

Louise 
Rico

Morten 
Lindkvist

Peter 
Lager

Sidsel 
Devantier

Johan 
Bill

Jakob 
Kjærside

Poul 
Holck

Per Geisler 
Hansen

Mette Gyde
Møller

Peter Tøttrup  
Gade

Anne Birgitte  
Lindholm

Martin 
Strand

Mark 
Fisker

Trine 
Labuhn

Erik 
Vestergaard

Karen Ellebæk 
Kongsgaard

Allan 
Schmidt

Maria 
Adamopoulos

Anne-Louise Graves 
Sandby-Møller

Savannah 
Risom

Sussi  
Skovgaard-Holm

Henrik
Sørensen

Vi glæder os til at møde dig



52 KURSER OG UDDANNELSER

INTERNATIONALT

v

STYRK DIN FAGLIGHED GENNEM NETVÆRK

DI samler viden fra flere end 19.000 medlems virksomheder 
i over 170 faglige netværk, hvor  virksomhederne  inspirerer 

og sparrer med hinanden.

VI SAMLES 
OM VIDEN

NETVÆRK

Læs mere på di.dk/netvaerk eller ring på 3377 4776

• HR 
• Ledelse 
• Produktivitet 
• Digitalisering og innovation 
• Bæredygtighed
• Virksomhedsudvikling

• Branchespecifikke netværk 
• Specialistnetværk

Vi matcher jeres ansvarsområder,  
erfaringer, organisatoriske niveau 
og geografiske placering.




