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Nu er uddannelse vigtigere 
end nogensinde før

Ingen havde set coronakrisen komme, og ingen kender omfanget 
af konsekvenserne. Men de fleste er enige om, at vi kommer til 
at stå overfor en ny virkelighed.

Vi kan allerede nu se, at branchen skal kunne mere, men med de samme 
ressourcer. Det kræver, at vi hele tiden udvikler os og bliver endnu dygtigere 
til det, vi allerede er gode til – i hvert fald hvis vi fortsat vil drive sunde og 
profitable bygge- og anlægsvirksomheder. 

Den direkte vej til denne udvikling er ved at uddanne sig. Og det kan vi 
heldigvis hjælpe dig med.

Mere end 80 åbne kurser
Hos Dansk Byggeri har vi ikke kun et indgående kendskab til byggeriets 
vilkår og hverdagen hos vores medlemsvirksomheder. Vi er også anerkendt 
som specialister og eksperter i virksomhedernes kerneopgaver og nøgle-
processer. Det betyder for dig, at uanset hvilket kursus eller uddannelse du 
vælger, så er du sikker på at få vigtig ny viden og brugbare metoder med 
hjem i bagagen. Det bekræfter deltagerne på vores kurser, som i 2019 gav os 
en samlet evaluering på 4,5 ud af 5 mulige. 

Vi har mere end 80 åbne kurser du kan vælge imellem. I denne udgave af 
Kursusguiden får du det detaljerede overblik over alle vores kurser i 2021.

Få det fulde overblik på hjemmesiden
Husk, at du også altid kan få det fulde overblik over aktuelle og kommende 
kurser på vores hjemmeside. Vi udbyder jævnligt ekstra kurser på grund af 
stor efterspørgsel, og vi arrangerer løbende webinarer og andre særarrange-
menter, som du finder på hjemmesiden. Det er også på hjemmesiden, at 
du med få klik kan tilmelde dig vores kurser.

God læselyst

Nyhedsbrev

Kontakt os

3

Hvis du har spørgsmål om 
et kursus eller problemer 
med at tilmelde dig, er du 
velkommen til at kontakte 
os på kursusbyggeri@di.dk 
eller 33 77 33 77

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, 
der én gang om ugen giver 
dig et overblik over aktuelle 
kurser og uddannelser, der 
er relevante for dig. Du til-
melder dig på:  
di.dk/dbkursusnyt
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Eksternat (3+2 kursusdage)
26.10 – 28.10 + 12.11 – 13.11 2020
Aarhus
2.11 – 4.11 + 19.11 – 20.11 2020
København
23.11 – 25.11 + 14.12 – 15.12 2020
Horsens
30.11 – 2.12 + 14.12 – 15.12 2020
København
11.1 – 13.1 + 11.2 – 12.2 2021
Aarhus
1.2 – 3.2 + 4.3 – 5.3 2021
København
1.3 – 3.3 + 18.3 – 19.3 2021
Kolding
22.3 – 24.3 + 15.4 – 16.4 2021
Sorø
12.4 – 14.4 + 6.5 – 7.5 2021
Aalborg
4.5 – 6.5 + 27.5 – 28.5 2021
København
18.5 – 20.5 + 10.6 – 11.6 2021
Aarhus
26.5 – 28.5 + 17.6 – 18.6 2021
Sorø
17.8 – 19.8 + 9.9 – 10.9 2021
København
6.9 – 8.9 + 30.9 – 1.10 2021
Aarhus
13.9 – 15.9 + 7.10 – 8.10 2021
København
11.10 – 13.10 + 28.10 – 29.10 2021
Køge
26.10 – 28.10 + 18.11 – 19.11 2021
Aarhus
8.11 – 10.11 + 2.12 – 3.12 2021
Middelfart
29.11 – 1.12 + 13.12 – 14.12 2021
København

TURBOHOLD
Eksternat (5 kursusdage)
23.8 – 27. 8 2021
Odense

6.500 kr. ekskl. moms

Den lovpligtige arbejdsmiljø-
uddannelse for koordinatorer

Bliv klædt på til at arbejde som bygherrens arbejdsmiljørådgiver i 
både projekterings- og udførelsesfasen og lær, hvordan koordinatoren 
kan arbejde med arbejdsmiljøet på byggepladsen.

Indhold
I løbet af uddannelsen lærer du bl.a., hvordan du kan samarbejde med andre 
om effektivt og systematisk at forbedre arbejdsmiljøet gennem:

 Analyser og risikovurdering
 Forebyggelse
 Arbejdsmiljøgranskning
 Afgrænsning og koordinering
 Plan for Sikkerhed og Sundhed - PSS
 Sikkerhedsrunderinger og mønsterarbejdspladskonceptet
 Ledelse af bygherrens arbejdsmiljøarbejde
 Samarbejde og trivsel i byggeprocessen

Forventet udbytte
Du får opfyldt de lovmæssige krav til bygherrens koordinator, der gør dig i stand 
til på vegne af bygherren at lede arbejdsmiljøarbejdet på de enkelte bygge- og 
anlægsprojekter, både i projekterings- og byggefasen.

Målgruppe 
Uddannelsen er primært henvendt til bygherrer, rådgivere, arkitekter, entreprise-
ledere, projektledere og andre ledere på bygge- og anlægsopgaver, som skal 
varetage arbejdsmiljøkoordinatorfunktionen.
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Eksternat (2+1 kursusdage)
5.10 – 6.10 + 22.10 2020
Middelfart
11.1 – 12.1 + 28.1 2021
Aarhus
8.2 – 9.2 + 2.3 2021
København
1.3 – 2.3 + 18.3 2021
Middelfart
7.4 – 8.4 + 22.4 2021
Horsens
19.4 – 20.4 + 6.5 2021
Roskilde
25.5 – 26.5 + 17.6 2021
København
7.6 – 8.6 + 22.6 2021
Middelfart
6.9 – 7.9 + 23.9 2021
Ringsted
11.10 – 12.10 + 28.10 2021
København
29.11 – 30.11 + 9.12 2021
Aarhus

TURBOHOLD
Eksternat (3 kursusdage)
9.3 – 11.3 2021
København
24.8 – 26.8 2021
Aarhus

4.100 kr. ekskl. moms

Den lovpligtige arbejdsmiljø- 
uddannelse for AMO

Få konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk 
og målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din 
arbejdsplads. 

Indhold
I løbet af uddannelsen lærer du bl.a.:

 Hvilke opgaver og hvilken funktion har arbejdsmiljøorganisationen?
 Hvilke pligter og ansvar har arbejdsgiver, ledere, ansatte, bygherre og  

projekterende?
 Hvordan bruges Arbejdspladsvurdering (APV) aktivt?
 Hvordan kan du påvirke holdninger og udvikle arbejdsmiljøet?
 Hvordan kan der arbejdes med det psykiske arbejdsmiljø, trivsel og  

samarbejde?
 Hvordan analyseres en arbejdsulykke og ”nær-ved-hændelse"?
 Hvad skal der til for at skabe godt samarbejde i virksomheden eller på  

byggepladsen?

Forventet udbytte
Du får konkret viden om arbejdsmiljø og metoder til at arbejde systematisk og 
målrettet for at fremme et sikkert og sundt arbejdsmiljø på din arbejdsplads.

Målgruppe
Kommende og eksisterende medlemmer af virksomhedens arbejdsmiljø- 
organisation, der enten er valgt eller udpeget i virksomheden eller på bygge-
pladsen, og som efter loven skal gennemgå den lovpligtige arbejdsmiljø- 
uddannelse (valgte arbejdsmiljørepræsentanter og udpegede arbejdsledere). 
Kurset er også relevant for andre, der skal indgå i virksomhedens arbejdsmiljø-
arbejde.

FAKTA
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Entrepriseret 1 - AB 18 
Med vores mest dybdegående kursus inden for entrepriseret får du et 
solidt indblik i AB 18's nye struktur og indhold. Det giver dig vigtige 
værktøjer til at håndtere hverdagens udfordringer samt bidrage til 
udvikling i din virksomhed, uanset virksomhedens størrelse.

Indhold
Kurset er for dig, der gerne vil have indblik i de regler, der gælder for både store og  
små byggesager efter AB 18. Du får et overblik over AB 18, herunder de ændringer, 
tilføjelser og nye bestemmelser, der knytter sig til AB 18. Derudover vil vi fremhæve 
de væsentligste steder, hvor ABT 18 og Forenklet AB afviger fra AB 18.

Kurset lærer dig at mestre det nye AB-system, og du får værktøjer til at benytte 
systemet på bedste vis i hverdagen. Derfor vil du få kendskab til reglerne i aftale-
loven, og du vil få en introduktion til de grundlæggende principper, der arbejdes 
med inden for udbudsretten.

Kurset har særligt fokus på at inddrage dig, så du får det størst mulige udbytte. 
Derfor gøres der brug af cases, som er baseret på aktuelle problemstillinger fra 
en praktisk hverdag, som du skal løse ved hjælp af reglerne i AB-systemet. Der 
vil i løbet af undervisningen være mulighed for at diskutere egne problemstillinger 
og gå i dybden med temaer, som har særlig relevans for dig og din virksomhed.

Du får:

 Et overblik over AB 18’s struktur og indhold
 En detaljeret gennemgang af de væsentligste ændringer og nye tiltag i AB 18
 Praktiske redskaber til anvendelse af AB 18
 En grundig gennemgang af AB 18 – fra kravene til udbudsmaterialet til løsning 

af tvister

Målgruppe
Kurset er for alle, der har brug for overblik over de grundlæggende juridiske 
regler inden for entrepriseforhold. Der kræves intet særligt forkundskab til  
emnerne.

10

JURA &
OVERENSKOMSTER

Internat (2 kursusdage)
25.11 – 26.11 2020
Sorø
13.1 – 14.1 2021
Aarhus
16.3 – 17.3 2021
Sorø
19.5 – 20.5 2021
Aarhus
29.9 – 30.9 2021
Sorø
17.11 – 18.11 2021
Aarhus

Medlemspris
6.300 kr. ekskl. moms

Standardpris 
7.400 kr. ekskl. moms

Husk, at du kan få 10%  
rabat  på alle kurser under 
Jura & Overenskomster, hvis 
du tilmelder dig senest 6 
uger før kursusstart.

Rabat
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Medlemspris
6.300 kr. ekskl. moms

Standardpris
7.400 kr. ekskl. moms

Internat (2 kursusdage)
21.10 – 22.10 2020
Aarhus
27.4 – 28.4 2021
Sorø
13.10 – 14.10 2021
Aarhus

Entrepriseret 2 – AB 18 i praksis
Øvelse gør mester. Dette kursus har særligt fokus på at lære dig, hvor-
dan du håndterer praktiske juridiske risici i forbindelse med tilbuds-
fasen og under byggeriets udførelse i henhold til AB 18.

Indhold
På kurset gennemgår vi bl.a. emnerne:

 Hvordan håndterer du juridiske risici i AB 18?
 Hvem kan træffe (bindende) afgørelser om ekstra- og/eller ændringsarbejder 

under byggeriets udførelse?
 Hvordan sikrer du dig bedst muligt mod tvister i AB 18?
 Hvordan håndterer du uundgåelige tvister hensigtsmæssigt i AB 18?

Det er en fordel, men ikke et krav, at du har gennemført kurset ”Entrepriseret 
1 - AB 18” forud for dette kursus.

Undervisningsform
Læringen foregår via gruppeorienteret arbejde, rollespil og diskussioner. Opgaverne 
løses og gennemgås mundtligt. Undervisningen er case-baseret og kræver aktiv 
deltagelse.

Målgruppe
Kurset er for byggeledere, projektledere, tilsynsførende, rådgivere eller for dig, 
der har en vis erfaring med gennemførelse af et byggeri.

11

JURA &
OVERENSKOMSTER



KU
R

SU
SG

U
ID

E 
20

21

FAKTA

Medlemspris
6.300 kr. ekskl. moms

Standardpris
7.400 kr. ekskl. moms

Internat (2 kursusdage)
26.1 – 27.1 2021
Odense

Arbejdsret og overenskomstforhold
På dette internatkursus kommer du hele vejen rundt om de relevante 
arbejdsretlige og overenskomstmæssige forhold, der er gældende for 
virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
Med udgangspunkt i samspillet mellem arbejdsmarkedets organisationer gennem-
går vi forholdene for de særligt beskyttede medarbejdergrupper, udfordringerne 
ved at ansætte og afskedige medarbejdere, muligheder og udfordringer for  
placering af arbejdstid samt øvrige helt centrale forhold. 

Du bliver desuden klædt på til ledelsesmæssigt at håndtere reglerne om løn og 
akkordforhold korrekt og sætte de rigtige rammer for fravær på byggepladsen. 

Kom og få den nødvendige viden og indsigt i de arbejdsretlige og overenskomst-
mæssige forhold, der er bestemmende for arbejdet på byggepladsen og i virksom-
heden. 

På kurset kommer vi bl.a. omkring følgende emner:

 Arbejdsrettens grundregler og arbejdsmarkedets organisationer
 Ansættelse og afskedigelse
 Fagretlige uoverensstemmelser
 Tillids- og sikkerhedsrepræsentant
 Løn- og akkordforhold
 Fravær og arbejdstid 

Undervisningsform 
Kurset veksler mellem gennemgang af regler og bestemmelser samt løsning af 
opgaver i grupper. De praktiske problemstillinger, der relaterer sig til administration 
og anvendelse, drøftes med inddragelse af din egen dagligdag. Kurset er et  
internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er undervisning 
om aftenen.  

Målgruppe 
Arbejds- og entrepriseledere med ansættelsesmæssige ledelsesopgaver for med-
arbejdere, der udfører arbejde inden for Dansk Byggeris timelønsoverenskomster. 
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Arbejdsret og overenskomstforhold 
for lønpersonale

På dette kursus gennemgår vi, hvordan du som administrativ med-
arbejder kan sikre dig, at virksomheden efterlever de arbejdsretlige 
og overenskomstmæssige regler i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
I løbet af kurset gennemgår vi de praktiske forhold ved de overenskomstmæssige 
og arbejdsretlige regler, og vi kommer bl.a. ind på:

 Indgåelse af lokalaftaler
 Udformning af ansættelsesbeviser
 Aftaler om arbejdstid
 Indlevering af ugesedler
 Indhold af lønsedler
 Indgåelse af akkordaftaler
 Opsparing og afholdelse af ferie
 Anmeldelse af og håndtering af sygefravær, barns 1. sygedag og orlov  

i forbindelse med barsel
 Ophør af ansættelsesforhold

Undervisningsform
Kurset veksler mellem en gennemgang af reglerne og eksempler på, hvordan man 
udarbejder relevante dokumenter, samt anmelder på diverse internetportaler.

Kurset tager udgangspunkt i reglerne på området og anonymiserede cases fra 
deltagernes dagligdag. 

Målgruppe
Bogholdere, administrativt personale og andre, der varetager virksomhedens 
daglige administrative arbejde.

Medlemspris
2.900 kr. ekskl. moms

Standardpris
3.200 kr. ekskl. moms

Eksternat (3/4 kursusdag)
19.11 2020
Horsens
26.11 2020
Sorø
28.10 2021
Greve
11.11 2021
Horsens

13
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Det siger en tidligere  
deltager om kurset:

  Det var en rigtig god og 
inspirerende dag. Jeg lærte en 
masse nyt, og det var rart at få 
genopfrisket den viden, jeg  
allerede havde. Hans Henrik er 
helt klart den bedste underviser 
til emnet, og han er eminent 
dygtig til at holde dampen oppe 
hos deltagerne. Han ved, hvad 
han taler om, og han er rigtig 
god til at formidle det faglige 
og ”tørre” stof på en interessant 
måde.” 
– Lene Svenningsen,  
bogholder i Løgten Murer- og 
Entreprenør A/S
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Eksternat (1+1 kursusdage)
12.11 + 3.12 2020
Sorø
9.11 + 1.12 2021
Sorø

Medlemspris
7.500 kr. ekskl. moms

Standardpris
9.000 kr. ekskl. moms

Den svære samtale
Sådan gør du de svære medarbejdersamtaler lettere

Nogle medarbejdersamtaler opleves naturligt svære at gennemføre. Det 
kan være om sygdom, fravær eller samarbejdsproblemer og anden uønsket 
adfærd. Det afgørende er, at man i de situationer er i stand til at for-
berede, gennemføre og følge op på den svære samtale på en måde, så 
den er værdig, konstruktiv og til gavn for virksomhed og medarbejder.

Indhold
Kurset tager udgangspunkt i de situationer, hvor du skal formidle et svært bud-
skab til en medarbejder, og du bliver klædt på til at gennemføre samtalerne på 
en værdig og konstruktiv måde. Du lærer om de forskellige typer af svære samtaler 
og deres kerneproblematikker, og vi giver dig værktøjer til at styre samtalerne på 
en professionel og struktureret måde.

I løbet af kurset lærer du om:

 De juridiske aspekter vedrørende flere af de svære samtaler
 Hvilke typiske reaktioner du kan forvente, og hvordan du skal håndtere dem
 Hvordan du opnår en konstruktiv dialog og undgår en uværdig diskussion
 Hvornår du skal inddrage tredjepart i samtalen og henvise til eksperthjælp

Forventet udbytte
Du får trænet din verbale og nonverbale kommunikation og får et dybere kendskab 
til dine følelser og reaktioner, når du skal håndtere svære emner med med-
arbejderen. Du får kommunikative værktøjer til at skabe større tillid og bedre 
kontakt til medarbejderen, så misforståelser undgås, og gode løsninger kan 
findes. Desuden får du masser af træning i de forskellige samtaler og viden om, 
hvordan du holder den professionelle balance.

Undervisningsform
Kurset består af to adskilte undervisningsdage, hvor hovedvægten er lagt på 
masser af konkret træning og sparring med de andre deltagere og underviseren. 
Vi tager udgangspunkt i cases fra jeres egen hverdag, og det forventes derfor, at 
du medbringer en case fra dit arbejde, der vedrører de svære samtaler. Mellem 
de to kursusdage er der mulighed for at få råd og vejledning samt sparring med 
underviseren (via mail og telefon), så du kan få det størst mulige udbytte. Der 
vil også være øvelser og hjemmearbejde, som skal forberedes til sidste kursusdag.

Målgruppe
Kurset henvender sig til ledere og andre med personaleansvar, der ønsker at 
blive klædt godt på til at forberede og gennemføre svære samtaler.

15

 

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Husk, at du kan få 10%  
rabat på alle kurser under 
Ledelse & Kommunikation, 
hvis du tilmelder dig senest 
6 uger før kursusstart
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Medlemspris
7.500 kr. ekskl. moms

Standardpris
9.000 kr. ekskl. moms

Eksternat (1+1 kursusdage)
15.3 + 8.4 2021
København
4.11 + 30.11 2021
Horsens

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Det effektive personlige lederskab
Skab mere værdi med din tid og dine ressourcer

Når tiden er knap, har du brug for en selvledelse, hvor du fokuseret 
prioriterer tid og ressourcer på at skabe de bedste resultater som leder.

Indhold
Med god selvledelse tager du et personligt lederskab, der fremmer både  
engagement, arbejdsglæde og effektivitet. Men det er en krævende disciplin.

På dette kursus lærer du praktiske strategier og konkrete arbejdsmetoder til at 
skabe en målrettet og effektiv selvledelse med større nærvær og fokus i dit dag-
lige lederarbejde. Du får viden, inspiration og konkrete værktøjer, som du kan 
bruge til at skabe bedre resultater for dig selv og virksomheden.

På første dag arbejder vi med afklaring af dit personlige lederskab, din lederrolle 
og dit ansvar, og du sætter mål for udbyttet af din lederindsats. Det arbejder du 
videre med frem til kursets anden dag. Her går vi i dybden med, hvordan du 
planlægger og prioriterer din lederindsats og implementerer effektive plan- 
lægnings- og arbejdsmetoder. Du afslutter kurset med at lave en handlingsplan 
for, hvordan du vil bringe dig selv godt i spil i dit fortsatte lederarbejde.

Vi arbejder på kursets to dage med emner som:

 Hvordan vi planlægger, prioriterer og træffer beslutninger
 Det personlige lederskab i detaljer – med sammenhængen mellem leder-

rolle, ansvar og opgaver
 Selvledelse med bevidst anvendelse af personlige ressourcer 
 Effektive arbejdsmetoder og håndtering af afbrydelser og andre tidsrøvere
 Personlig prioritering og planlægning med fokus på nøgleopgaver og fælles 

arbejdsprocesser

Forventet udbytte
Målet med kurset er, at du bliver bedre til:

 Målsætning
 Prioritering
 Planlægning
 Energi og koncentration

Undervisningsform
Kurset består af to adskilte dage med ca. tre ugers mellemrum, hvor vi arbejder 
med anerkendt viden og afprøvede effektive arbejdsmetoder som udgangspunkt 
i at styrke og udvikle dit personlige lederskab. Undervisningen veksler mellem 
indlæg, debat, gruppearbejde, personlig refleksion og afklaring. Du har mulig-
hed for at få personlig sparring, råd og vejledning med underviseren via telefon 
og mail mellem de to dage og efter kurset.

Målgruppe
Kurset er relevant for ledere, der ser tiden som en knap ressource, og som  
forventes at arbejde selvledende med fokus på god ressourceudnyttelse og  
resultatskabelse.
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LEDELSE

Internat (2 kursusdage)
11.3 – 12.3 2021
Aarhus
30.9 – 1.10 2021
Vejle
25.11 – 26.11 2021
København

Medlemspris
9.900 kr. ekskl. moms

Standardpris
11.900 kr. ekskl. moms

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Forhandlingsteknik
I en hverdag hvor du forhandler med mange led, er det en stor fordel 
at være god til at forhandle. Det kan ofte være svært at bevare over-
blikket i en forhandlingssituation og undgå at gå på kompromis med 
sine mål.

Indhold
På kurset går vi i dybden med, hvordan man bedst kan gennemføre en interesse-
baseret forhandling, hvor begge parter er tilfredse og føler sig som vindere. Du 
lærer, hvordan du kan prioritere mellem forskellige mål for din forhandling, og 
du bliver udrustet med de rigtige værktøjer og forhandlingsteknikker. Du bliver 
bekendt med de psykologiske faktorer, som er på spil i forhandlingssituationer, 
og du får viden om og træning i effektiv håndtering af forhandlingstricks.

Du kommer til at afprøve teknikkerne i praksis på kurset, så du er klar til din 
næste forhandling. 

Vi arbejder bl.a. med:

 Grundlæggende forhandlingsteori
 Strategi til valg af forhandlingsproces
 Kommunikation og spørgeteknik
 Praktisk case-arbejde 

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen.

Forventet udbytte 
Du får overblik ved forhandlingsbordet og bliver i stand til at se forskellige mulig-
heder for en succesfuld forhandling. Du får nyttige værktøjer, som er gavnlige, 
næste gang du står i en forhandling.

Målgruppe  
Kurset henvender sig til ledere, der forhandler med underentreprenører, leveran-
dører, personale og kunder.

Det siger en tidligere  
deltager om kurset:

  På kurset blev det klart for 
mig, hvor vigtigt det er at bevare 
den gode relation med den anden 
part, så man også kan arbejde 
sammen i det lange løb. Det  
betyder, at man nogle gange 
skal give sig lidt. Men helt grund-
læggende handler det om at 
komme frem til en aftale, der 
skaber værdi for begge parter.
Mark Tandrup Qwist,  
projektleder i Airteam
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Internat (3 kursusdage)
3.11 – 5.11 2020
Middelfart
8.6 – 10.6 2021
Aarhus
30.11 – 2.12 2021
Odense

Medlemspris
11.400 kr. ekskl. moms

Standardpris
13.600 kr. ekskl. moms 

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Grundkursus i ledelse 1
For dig, der er ny i lederrollen

Bliv klædt på til lederrollen og lær, hvad der forventes af dig som 
leder i bygge- og anlægsbranchen.

Indhold 
Dette kursus er for dig, der er ny i lederrollen. Du har muligvis flere års erfaring i 
en anden funktion, men det er nyt for dig at lede og have personaleansvar. Det 
bliver du klædt på til i løbet af dette kursus.

Du bliver klogere på dig selv og din måde at lede på, og du får en grundlæggende 
viden og forståelse for lederens funktion i virksomheden, samt hvilke opgaver 
der forventes løst af dig som leder. 

Vi sætter fokus på, hvordan kommunikationen mellem leder og medarbejder 
kan forbedres, og på hvordan du som leder opnår bedre resultater sammen med 
medarbejderne. 

Dine holdninger og din adfærd har stor betydning for din måde at lede på. Det 
går vi i dybden med på dette kursus, og du får indsigt i din egen lederprofil.

Derudover kommer du bl.a. til at lære om:

 Grundlæggende udgangspunkter for ledelse
 Lederroller
 Motivation af medarbejdere
 Kommunikation i teori og praksis
 Samarbejde i teamet
 Arbejdsret

Forventet udbytte
Du får en grundlæggende forståelse for ledelse og det ansvar, der følger med 
rollen som leder. Du bliver rustet til at håndtere dagligdagen på byggepladsen, 
og du får værktøjer til at motivere dine medarbejdere.

Undervisningsform
Kurset er procesorienteret og baseret på en høj deltageraktivitet. Vi inddrager 
løbende deltagernes erfaringer og oplevelser i undervisningen. Der veksles  
mellem indlæg, øvelser, træning, refleksion og dialog.

Kurset er et internatkursus med overnatning.

Målgruppe 
Kurset er for nyudnævnte ledere og ledere med praktisk erfaring, som ikke har 
noget teoretisk ledelsesmæssigt fundament. Det er en forudsætning, at du har 
eller inden for kort tid får personaleansvar, ansvar for uddelegering af opgaver 
eller tættere samarbejde i grupper.

Det siger en tidligere  
deltager om kurset:

  Undervisningen havde en 
fin blanding af teori og praksis, 
og det var virkelig godt at sparre 
med de andre ledere på holdet. 
På kurset fandt jeg ud af, at jeg 
er på rette vej, men jeg kan også 
bruge meget af det, jeg har lært. 
Især det om konflikthåndtering, 
og hvordan man formår at være 
rolig, selv når bølgerne går højt.”
Tim Albér,  
afdelingsleder hos Jydsk  
Tagteknik
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Medlemspris
12.400 kr. ekskl. moms

Standardpris
14.600 kr. ekskl. moms

Internat (2+1 kursusdage)
20.4 – 21.4 + 19.5 2021
København

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Grundkursus i ledelse 2
Skab resultater gennem gode relationer på byggepladsen

Byg videre på dine ledelseskompetencer på dette intensive kursus, 
hvor du lærer om samarbejde, kultur og fremdrift i teams.

Indhold 
På dette kursus har vi særligt fokus på dig og din rolle og adfærd som leder, og 
hvordan du skaber bedre resultater gennem dine kolleger og/eller samarbejds-
partnere.

I løbet af kursets tre dage kommer du bl.a. til at lære om:

 Ledelse bestemt af situationen
 Hvordan du skaber fremdrift i dit team
 Kultur i teams
 Fang energien og skab arbejdsglæde
 Samarbejde og de fem dysfunktioner i et team
 Coaching som ledelsesværktøj

Som en del af kurset får du lavet din personlige DiSC-ledelsesprofil, som hjælper 
dig til at forstå dig selv som person og dine styrker og udfordringer.

Forventet udbytte
Du får udbygget din viden og forståelse for dig selv som person, og du lærer, 
hvilke styrker og udfordringer du har i forhold til din rolle og adfærd som leder. 
Du får hjælp og sparring til at udarbejde dit personlige ledelsesgrundlag, som 
vil give dig et bedre og mere bevidst fundament som leder.

Undervisningsform
Kurset er procesorienteret og baseret på en høj deltageraktivitet. Vi inddrager 
løbende deltagernes erfaringer og oplevelser i undervisningen. Der veksles  
mellem indlæg, øvelser, træning, refleksion og dialog.

Kurset er et internatkursus med overnatning.

Målgruppe
Kurset er for ledere med nogle års ledelseserfaring. Det er en forudsætning, at 
du ønsker at udvikle dig både personligt og som leder. Kurset er en fortsættelse 
til Grundkursus i ledelse 1. Det er en fordel, men ikke en forudsætning, at du 
har gennemført dette eller et tilsvarende kursus forinden.
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Medlemspris
3.400 kr. ekskl. moms
Standardpris
4.000 kr. ekskl. moms

Eksternat (1 kursusdag)
7.10 2020
Horsens
15.4 2021
Aarhus
23.11 2021
Sorø

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Skriv godt, og kom igennem med dit 
budskab
Et kursus i effektiv kommunikation på skrift

Bruger du også lidt for lang tid på at skrive dine mails? Eller oplever 
du, at dine mails og tilbud bliver misforstået? Så kom og få nogle 
gode råd til, hvordan du tilpasser din tekst til din modtager, og 
hvordan du skriver enkelt og klart.

Indhold
På dette kursus får du konkrete værktøjer til, hvordan du kan formulere din mail, 
dit tilbud, referat, rapport o.l., så modtageren bedre forstår, hvad du vil sige 
med din tekst. På den måde kan du nemlig undgå misforståelser og spare en 
masse tid, som du i stedet kan bruge på alle de andre opgaver, der ligger og 
venter på dit skrivebord eller på byggepladsen.

Du lærer også, hvordan du som afsender tager hensyn til din modtager – og 
hvordan din modtager forstår dit budskab.

Og så skulle værktøjerne gerne gøre det lettere, sjovere og hurtigere for dig at 
skrive dine tekster på en professionel måde.

Ved at deltage på kurset bliver du bedre til:

 hvordan du disponerer forskellige teksttyper, fx mails og tilbud
 hvor detaljeret din tekst bør være i forhold til din modtager
 hvilke ord du kan bruge, og hvordan du kan bruge dem
 hvad alt det, du ikke skriver, betyder for dit budskab
 hvorvidt smileys er en god idé (og i så fald hvornår)
 grammatik og de drilske kommaer. 

Undervisningsform
Oplæg, diskussion og masser af små øvelser i en uformel stemning, hvor alle 
kan komme til orde. 

Målgruppe 
Alle, der til daglig skriver tekster, fx e-mails, breve og tilbud, og gerne vil blive 
bedre til det. 

Undervisere 
Sprogkonsulenterne Ellen Bak Åndahl og Susanne Nonboe Jacobsen, Sprog- 
kontoret. Begge er cand.mag. og har gennem de sidste 22 år holdt formidlings-
kurser i offentlige og private virksomheder med stor succes.  

Det siger en tidligere  
deltager om kurset:

  Det har været en fornøjelse 
at blive undervist af Ellen og 
Susanne i det kringlede danske 
sprog. De formidlede det på en 
humoristisk og indlevende måde, 
og det var skønt at opleve deres 
engagement og store viden.
Vibeke Johansen,  
kontorassistent
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Medlemspris
11.400 kr. ekskl. moms

Standardpris
13.600 kr. ekskl. moms

Internat (3 kursusdage)
20.10 – 22.10 2020
Sorø
16.11 – 18.11 2021
Horsens

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Gennemslagskraft på byggepladsen
Et kursus om adfærd, indflydelse og kommunikation 

Dette kursus øger din positive, personlige gennemslagskraft og evne 
til at få indflydelse i alle situationer i samarbejdet på byggepladsen. 
Uanset om det er på større møder eller i en til en-situationer.

Indhold 
På dette kursus lærer du at sætte specifikke mål for den indflydelse, du ønsker, 
og du vil blive trænet i at formulere dig præcist, så ingen er i tvivl om, hvad 
du vil opnå. Du får desuden træning i at variere din adfærd og kommunikation 
(indflydelsesstil), så du oparbejder en fleksibilitet, der styrker evnen til at nå i 
mål, samtidig med at du opbygger eller vedligeholder gode relationer med dem, 
du ønsker at påvirke. 

Vi tager udgangspunkt i følgende emner:

 Hvordan er din adfærd og kommunikation i dag?
 Træning i fire forskellige indflydelsesstile efterfulgt af feedback
 Mentale overbevisninger som kan hæmme dig i at få den indflydelse,  

du gerne vil have
 Digitale læringsmiljøer som støtter dig i at få indflydelse i hverdagen

Undervisningsform 
Kurset er et struktureret udviklingsforløb på mere end seks måneder. Det indledes 
med, at du udarbejder en analyse, som giver dig indsigt i din nuværende adfærd, 
når du søger indflydelse, og dermed såvel styrkerne som svaghederne ved din 
positive, personlige gennemslagskraft. Herefter følger tre dages workshop, hvor 
du er i centrum hele tiden. Vi lægger vægt på øvelser, som indebærer intensiv, 
praktisk træning i Influence-modellen efterfulgt af en direkte, personlig feedback 
til dig. 

Efter workshoppen får du adgang til digitale læringsmiljøer, der understøtter 
din fortsatte træning og hjælper dig med at arbejde videre på dine udviklings-
områder. Som afslutning på udviklingsforløbet har du mulighed for at få  
udarbejdet en ny analyse for at se, hvordan du har udviklet dig.

Målgruppe
Alle, der har brug for at styrke sin positive, personlige gennemslagskraft og evne 
til at få indflydelse på byggepladsen.

Det siger en tidligere  
deltager om kurset:

  Kurset var simpelthen så 
megagodt! Jeg kan næsten ikke 
få armene ned. Underviseren var 
superdygtig og meget inspire-
rende. Han skabte en tryg og 
rar stemning, hvor man ikke var 
bange for at sige noget forkert. 
Det, jeg har lært, kan jeg i høj 
grad bruge i mit arbejde, og jeg 
er allerede i gang!
Claire Isabelle Blanchet-Pedersen,  
kvalitets- og arbejdsmiljø- 
ansvarlig hos ASON
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Medlemspris
8.800 kr. ekskl. moms

Standardpris
10.500 kr. ekskl. moms

Internat (2 kursusdage)
8.12 - 9.12 2020
Sorø
5.10 - 6.10 2021
Sorø

LEDELSE &
KOMMUNIKATION

Konflikthåndtering på byggepladsen

Konflikter i samarbejdet mellem bygherrer, entreprenører og under-
entreprenører hører hverdagen til på byggepladserne. Det er derfor 
afgørende for både entreprisegennemføringen og indtjeningen, at 
man får løst konflikterne på en smidig måde. Kom med på kursus 
og lær, hvordan du kan forebygge konflikterne og håndtere dem, 
når de opstår.

Indhold 
På dette kursus får du kendskab til mediation, og du lærer, hvordan du kan 
håndtere konflikter konstruktivt – både forebyggende og i en aktuel konflikt. Du 
bliver i stand til at vurdere, hvordan en konflikt kan eskalere, og hvordan du kan 
gribe ind i tide. Vi har forskellige måder at reagere på, og du får indsigt i din 
konfliktstil, og hvilken betydning den har for din måde at reagere på.

Kurset tager udgangspunkt i følgende emner:

 Konflikthåndtering der bygger på ”win win”-konceptet
 Hvordan forebygger man konflikter?
 Konfliktreaktionsstile
 Hvordan kan parterne tage ansvar for en konflikt og finde løsnings- 

muligheder?
 Mediationsprocessens fem faser
 Hvordan kan AB 18 bidrage til det gode samarbejde og forebygge konflikter 

eller tage dem i opløbet?
 Kommunikationsprocesser der bygger på anerkendelse og respekt for hinanden

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter. 

Målgruppe 
Ledere og medarbejdere i branchen, der ønsker værktøjer til den daglige trivsel 
og konstruktive konfliktløsning.



Byggeriets Lederuddannelse
 - styrk lederkompetencerne i din virksomhed

I bygge- og anlægsbranchen er dygtige 
håndværkere ikke nok! Der er brug for  
bevidste ledere med stærke kompetencer, 
hvis din virksomhed fortsat skal være  
konkurrencedygtig, udvikle sig og skabe 
vækst på et marked i konstant forandring. 

Byggeriets Lederuddannelse har til formål at give 
dygtige håndværkere med ambitioner mulighed for 
at opgradere deres kompetencer og opkvalificere 
sig til en stilling som leder inden for bygge- og 
anlægsbranchen. 

Du lærer om: 
 Effektiv ledelse, kommunikation og motivation 

af virksomhedens medarbejdere
 Projektledelse – få konkrete værktøjer til at 

lede, organisere og styre virksomhedens  
projekter

 Udvikling af organisation, trivsel og sam- 
arbejde

 Udvikling af strategi og retning for egen  
virksomhed, afdeling og team

Uddannelsen gennemføres i et samarbejde mellem 
KEA, Dansk Byggeri og IBA. 

Målgruppe 
Byggeriets Lederuddannelse er specielt udviklet 
og sammensat til bygge- og anlægsbranchen. 
Uddannelsen er målrettet håndværkere med  
praktisk erfaring. 

Forløbet 
Byggeriets Lederuddannelse er bygget op som et 
deltidsstudium på i alt to år fordelt på fire fag-
moduler. Hvert modul består af otte intensive 
undervisningsdage og afsluttende eksamen. Det 
betyder, at du kan passe dit daglige arbejde, mens 
du gennemfører uddannelsen. 

Tilskud
Der er forskellige muligheder for at søge støtte og 
tilskud, hvis du opfylder kravene hertil. Kontakt dit 
erhvervsakademi for at høre nærmere om, hvornår 
og hvordan du kan søge tilskud. 

Uddannelsesstart: 20. oktober 2020 
Omfang: 40 ECTS
Varighed: To år fordelt på fire moduler
Pris: 49.900 kr. ekskl. moms

Læs mere om uddannelsen på:

kompetence.kea.dk 

iba.dk/efteruddannelser/blu
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PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Produktions- og entreprisestyring
Få en succesfuld gennemførelse med god planlægning

Grundlaget for at tjene penge på sin entreprise ligger i god for- 
beredelse, planlægning og styring. Kom på plads på en struktureret 
måde, når du har vundet en opgave, og inden du opstarter projektet.

Indhold
Dette kursus gennemgår erfaringsbaserede metoder og værktøjer til planlægning 
og styring af udførelsesprojekter fra opstart til juridisk aflevering og nedlukning.

Vi sætter bl.a. fokus på emnerne:

 Entrepriseoverdragelse og planlægning af planlægningen
 Metodevalg
 Valg af samarbejdspartnere, entreprise- og leveranceaftaler
 Arbejdsmiljø-, tids- og kvalitetsplanlægning
 Leveranceplanlægning og logistik
 Trimmet byggeproces; ressourceudjævning og rytme i byggeproces
 Risikostyring
 Opfølgning, mangelhåndtering og økonomistyring
 Evaluering af entrepriser og opsamling af ERFA-tal

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen.

Forventet udbytte
På kurset lærer du at anvende erfaringsbaserede metoder og værktøjer til 
planlægning, opfølgning og rapportering, og du får større indsigt i værdien af 
værktøjernes brug i planlægningsfasen. Dermed bliver du bedre til at planlægge 
og styre dine entrepriser, og du sikrer dig grundlaget for en succesfuld gennem-
førelse.

Undervisningsform
Underviseren gennemgår arbejdsmetoder og planlægningsværktøjer, som du og 
de andre deltagere efterfølgende afprøver på et gennemgående udførelsesprojekt. 
Vi arbejder frem til byggepladsopstart og planlægger byggeprocessen frem til  
afleveringen og projektevalueringen. Undervisningsmateriale og udførelses- 
projekt deles digitalt, og du bedes medbringe bærbar pc eller tablet.

Medlemspris
13.900 kr. ekskl. moms

Standardpris
16.700 kr. ekskl. moms

Internat (4 kursusdage) 
1.12 – 4.12 2020
Horsens
8.6 – 11.6 2021
Sorø
5.10 – 8.10 2021
Aarhus

Husk, at du kan få 10%  
rabat* på alle kurser under  
Produktion, økonomi &  
procesoptimering, hvis du 
tilmelder dig senest 6 uger 
før kursusstart. 

* Gælder ikke Kursus for lærlinge

Rabat
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Medlemspris
9.600 kr. ekskl. moms 

Standardpris
11.300 kr. ekskl. moms 

Internat (2 kursusdage)
10.11 – 11.11 2020
Middelfart
2.11 – 3.11 2021
Vejle

PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Geoteknik på byggepladsen
Arbejder du med jord- og grundvandsforhold, er det godt at kende 
til faresignaler og faldgruber, når du skal planlægge dit projekt. Et 
kursus i geoteknik kan både spare dig for uforudsete udgifter og  
afbrydelser i din tidsplan. 

Indhold 
På dette kursus får du større indsigt i de praktiske spørgsmål om komplicerede 
geotekniske forhold, og du får en bedre forståelse for geotekniske kontroller og 
funderingsmetoder. 

Gennem en varieret undervisning, hvor teori blandes med en række eksempler, 
får du et godt indblik i, hvilke faresignaler ved jord og grundvand man skal være 
opmærksom på, når man bygger i og på jorden. 

Vi kommer bl.a. omkring følgende emner:

 Danske jordarter, herunder jordartsbedømmelser og klassifikation
 Geoteknisk kontrol og den geotekniske rapport
 Funderingsmetoder og funderingsuheld
 Regler for funderingsarbejder
 Byggegruber og grundvandssænkning
 Interimsforanstaltninger 

Undervisningsform og forventet udbytte
Vi inddrager dine egne eksempler fra byggepladsen, der tages op og diskuteres. 
Gennem eksemplerne gør vi jord- og grundvandsforhold og de tilhørende fald-
gruber konkrete, så du, næste gang du står på en byggeplads, har lettere ved at 
opdage faresignalerne og derved spare dit byggeri for unødige udgifter.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen. 

Målgruppe 
Kurset er for projekt-, produktions- og entrepriseledere samt arbejdsledere, der 
beskæftiger sig med geotekniske discipliner på byggepladserne.
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PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Grundkursus i byggepladsstyring
Skab fremdrift med effektiv planlægning og styring

Byggepladsstyring handler om planlægning og løbende styring på 
byggepladsen. Kurset er et nødvendigt fundament for dig, som skal 
lede og gennemføre en entreprise.

Indhold 
På dette kursus får du en større forståelse for nødvendigheden af en god plan-
lægning, som kan sikre projektets fremdrift. Du får indsigt i samspillet mellem 
arbejdslederens daglige opgaver og pligter og den mere langsigtede planlægning 
af projektet i bred forstand. 

Kurset tager udgangspunkt i følgende emner:

 Byggepladsens planlægning, etablering og drift
 Arbejdsmiljøroller
 Granskning og kvalitetssikring
 Tidsplanlægning
 Bemanding og tidsstyring
 Anvendelse af principperne for det trimmede byggeri
 Samarbejdet på byggepladsen 

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen. 

Målgruppe 
Kurset er for arbejdsledere, sjakbajser, kommende og nuværende formænd.  
Nyuddannede ingeniører og konstruktører kan med fordel deltage i kurset for  
at få en hurtigere indsigt i den praktiske byggeproces.

Medlemspris
11.100 kr. ekskl. moms

Standardpris
13.200 kr. ekskl. moms

Internat (3 kursusdage)
18.11 – 20.11 2020
Aarhus
17.3 – 19.3 2021
Odense
24.11 – 26.11 2021
Aarhus

Det siger en tidligere  
deltager om kurset:

  Kurset var rigtig godt, og det 
levede i allerhøjeste grad op til 
mine forventninger. Underviseren 
er en rigtig dygtig formidler, og 
det var godt, at der var meget 
gruppearbejde, hvor vi fik lov til 
at diskutere og prøve tingene af 
med det samme. Jeg har bl.a. 
lært, hvordan jeg kan bruge visuel 
tidsplanlægning, så jeg bedre 
kan få formidlet, hvad der skal 
ske, og hvornår det skal ske.
Brian Dahl Gissel,  
betonformand i Aarsleff A/S
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Medlemspris
10.800 kr. ekskl. moms

Standardpris
12.900 kr. ekskl. moms

Internat (3 kursusdage)
28.9 – 30.9 2021
Vejle

PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Kalkulationsteknik

Du kan ikke løbe fra dårlige tilbud! Overblik og præcise kalkulationer 
er i dag afgørende for, om et byggeprojekt ender i plus eller minus. 
Derfor indtager professionelle kalkulationsprogrammer i stigende grad 
bygge- og anlægsbranchen.

Indhold
På dette kursus lærer du at anvende de forskellige kalkulationsmetoder og op-
målingsprincipper, som er nødvendige for at regne den "rigtige" pris, og lærer om 
alle de forhold, som har betydning for denne udregning.

Kursets centrale fokuspunkter er:

 Økonomibegreber og -sammenhænge
 Opmålingsprincipper og opmåling i forskellige programmer
 Prissætning og opbygning af enhedspriser
 Kalkulering af traditionelle fag- og hovedentrepriser
 Anvendelse af forskellige kalkulationsprogrammer
 Tilbudsloven
 Regler og aftaleforhold i tilbudsfasen
 Anvendelse af digitale værktøjer

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen. 

Målgruppe
Medarbejdere der arbejder med kalkulation og tilbudsgivning uanset størrelse 
af projekter.
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PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Kom godt i gang med FN’s 17 
Verdensmål

Verdensmålene skal hjælpe os mod en mere bæredygtig udvikling. 
Derfor arbejder flere og flere virksomheder i dag også ud fra Verdens-
målene. Men hvordan får du som håndværksvirksomhed kickstartet 
dit arbejde med Verdensmålene? Og hvordan får I udnyttet de mulig-
heder, Verdensmålene skaber for vækst og udvikling?

Indhold
På dette kursus finder I ud af, hvordan det giver mening for lige præcis jer og 
jeres virksomhed at arbejde med Verdensmålene. I kan med andre ord bruge 
kurset til at få kickstartet jeres arbejde med Verdensmålene – og dermed bidrage 
til en mere bæredygtig fremtid.

Vi tager udgangspunkt i de tre af Verdensmålene, som er særligt relevante for 
branchen, nemlig:

 Mål 5: Ligestilling mellem kønnene
 Mål 11: Bæredygtige byer og lokalsamfund
 Mål 12: Ansvarligt forbrug og produktion

Vi gennemgår:

 Hvorfor Verdensmålene også er relevante for håndværksvirksomheder
 Verdensmålene – de udfordringer og muligheder der er
 Hvordan I kan arbejde aktivt med Verdensmålene i jeres dagligdag
 Erfaringer og gode eksempler fra andre håndværksvirksomheder

Forventet udbytte
At I får kickstartet jeres arbejde med Verdensmålene, så i får udbytte af FN's 17 
Verdensmål.

Undervisningsform
I kommer til at arbejde aktivt med Verdensmålene med udgangspunkt i jeres 
egen hverdag. Samtidig får I mulighed for at sparre med de andre deltagere om 
udfordringer, muligheder og løsninger.

Undervisningssted
Som noget helt særligt afholdes alle kurserne i bæredygtige omgivelser og på 
kursussteder, hvor en eller flere af FN’s 17 Verdensmål er blevet indtænkt.

Målgruppe
Håndværksmestre, der ønsker at få viden om, hvordan de kan arbejde med  
Verdensmålene.

Medlemspris
3.600 kr. ekskl. moms
Standardpris
4.300 kr. ekskl. moms

Internat (1 kursusdag)
8.10 2020
Lynge
22.10 2020
Aalborg
26.10 2020
Horsens

Tilmeld to personer og 
få rabat
Vi anbefaler, at I deltager 
mindst to personer fra samme 
virksomhed. Det gør det 
nemlig lettere at implemen-
tere Verdensmålene, når I er 
tilbage i virksomheden igen. 
Af samme grund kan person 
nr. 2 deltage på kurset til 
halv pris.

Rabat
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Medlemspris
8.900 kr. ekskl. moms

Standardpris
10.600 kr. ekskl. moms

Internat (2 kursusdage)
2.6 – 3.6 2021
Odense

PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Kvalitetsstyring i praksis

Der er forskel på at kende kravene til kvalitetssikring og på at gøre 
det på den mest hensigtsmæssige måde i praksis. Med dette kursus 
får du opbygget en effektiv kvalitetspraksis, som giver værdi, er enkel 
og hurtig, og som lever op til de nyeste offentlige krav. 

Indhold 
På dette kursus får du en forståelse for nødvendigheden af kvalitetssikring og 
-styring og indsigt i opbygning af et kvalitetsstyringssystem i virksomheden.  
Du lærer, hvordan du får dit system tilpasset konkrete projekter, og hvordan du  
anvender digitale værktøjer til den praktiske kvalitetssikring. 

Kursets centrale fokuspunkter er:

 Erfaringer fra Byggeskadefonden m.fl.
 Begreber og ansvarsforhold
 Bekendtgørelse om kvalitetssikring og vejledning
 Risikoområder
 Projekt- og procesgranskning
 Kontrol-, kvalitets- og tilsynsplan
 Projektgennemgang
 Styring af projektændringer og afvigelser
 Drift og vedligeholdelsesdokumentation
 Digital aflevering 

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen. 

Målgruppe 
Kurset er for alle medarbejdere med ansvar for kvalitetsplanlægning og -styring, 
samt indsamling af kvalitetsdokumentation.
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PRODUKTION,
ØK0NOMI &

PROCESOPTIMERING

Projekteringsledelse
Bliv bedre til at planlægge og styre projekteringsforløbet. Deltagelse i 
dette kursus giver dig som leder et dybere kendskab til projekterings-
ledelse, og til hvordan projekteringsprocesserne bliver optimale.

Indhold
På dette kursus arbejder vi bl.a. med, hvor vigtigt det er at sikre en god og rettidig 
styring af projekteringsprocessen, da grundlaget for projektets succesfulde gennem-
førelse bestemmes i projekteringsfasen.

Vi kommer bl.a. til at tage afsæt i følgende emner:

 Projekteringsprocessen i et ledelsesmæssigt perspektiv
 Projekteringslederens kompetencer
 Projektorganisation og sammensætning af projektteam
 Roller, pligter og ansvar vedrørende arbejdsmiljø og sikkerhed
 Muligheder med anvendelse af digitale værktøjer
 Procesværdier med afsæt i arkitektens arbejdsmetoder
 Budgettering og overvågning af projektøkonomi
 Usikkerhedsvurdering med successiv-metoden
 Ressourcestyring
 Projekteringsmøder, projekteringsplan og beslutningsplan
 Projektgranskning
 ABR 18 som aftalegrundlag

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen. 

Forventet udbytte
Du får en dybere indsigt i de elementer, der knytter sig til projekteringsledelse, og 
du får kendskab til en række værktøjer til planlægning og styring af projekterings-
forløbet.

Målgruppe
Kurset er for ledende medarbejdere hos totalentreprenører, rådgivende ingeniører 
og arkitekter med nogen erfaring i projekteringsledelse.

Medlemspris
14.400 kr. ekskl. moms

Standardpris
17.100 kr. ekskl. moms

Internat (3 kursusdage)
11.10 – 13.10 2021
Odense



Fokus på forbedringer skaber 
bedre bundlinje

Hvis I som virksomhed skal skabe gode  
resultater, så er det altafgørende, at I er 
gode til at planlægge og styre produktion 
og entreprise. 

Det er ikke blevet mindre vigtigt nu, hvor vi kigger 
ind i svære tider, som vi skal kunne tilpasse os og 
agere i – og som vil kræve mere af os.

Vi vil derfor gerne hjælpe jer med at finde ud af, 
hvordan I kan forbedre jeres processer, og i den 
forbindelse ved vi, at det kan være en fordel at 
fokusere på enten jeres interne arbejdsprocesser 
eller at skabe effektive fælles byggeprocesser.

Fokus på velfungerende interne  
arbejdsprocesser
Formålet er her at skabe bedre produktivitet, større 
arbejdsglæde, bedre arbejdsmiljø og samarbejde. 

Eksempler på, hvordan vi kan hjælpe jer med at 
skabe bedre interne arbejdsprocesser:

 Implementering af tavlemøder
 Profilanalyser af medarbejdere
 Forbedre kommunikation og innovations- 

niveau i virksomheden

Fokus på effektive byggeprocesser
Formålet er her, at I stadig skal være konkurrence-
dygtige – og at sikre jer den bedst mulige ind-
tjening.

Eksempler på, hvordan vi kan hjælpe jer med at 
skabe effektive byggeprocesser:

 Implementering af fælles detailplanlægning
 Vurdering af byggeprocessens effektivitet
 Udvikle processer med aktiv medarbejder-

inddragelse

Hvis I har lyst til at høre mere om, hvordan 
vi kan hjælpe med at skabe bedre processer 
– eller hvordan vi har hjulpet andre – er I 
mere end velkomne til at kontakte Bo Neville 
på tlf.: 27 800 500 
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Medlem af Murersektionen,  
Træsektionen og Malersektionen
0 kr.

Medlem af Gulvsektionen
2.600 kr. ekskl. moms

Øvrige medlemmer
5.900 kr. ekskl. moms

Internat (2 kursusdage)
26.1 – 27.1 2021
Greve
22.11 – 23.11 2021
Ebeltoft

KURSUS FOR
LÆRLINGE

Kursus for lærlinge
Klæd din lærling på til ansvaret på byggepladsen

Det er ikke altid, at lærlinge gør, helt som man forventer. På kurset 
samler vi lærlinge fra forskellige fag og virksomheder, og gennem 
teori og øvelser klæder vi dem på til at gå mere ansvarsfuldt til  
opgaverne.

Indhold
Lærlingen får indsigt i forhold, der er afgørende for en virksomheds trivsel og 
omdømme. De rustes til at magte byggebranchens daglige udfordringer, og de 
får øget bevidstheden om deres eget fag og om nødvendigheden af samarbejdet 
med andre faggrupper og aktører i byggeprocessen.

Undervisningen kommer bl.a. omkring følgende emner:

 Samarbejde, kommunikation og motivation
 Byggepladsøkonomi og planlægning
 Kvalitetsopfattelse og arbejdsmiljøroller
 Traditioner og holdninger
 Overenskomsternes betydning for den enkelte

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at deltagerne overnatter, da der 
også er undervisning om aftenen.

Målgruppe
Kurset er for lærlinge i Dansk Byggeris medlemsvirksomheder, der er midt i et 
uddannelsesforløb. Der er vigtigt, at lærlingen har prøvet at være på en bygge-
plads 1½ - 2 år inden deltagelse i kurset. 
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UDDANNELSER

Uddannelse for nye byggeledere
Få en god start på din karriere som byggeleder

Få et uddannelsesforløb, der er tilpasset de ledelsesmæssige udfor-
dringer, som en ny byggeleder står over for i de første år som leder 
af entrepriser og af små og store projekter.

Indhold
Denne uddannelse kan gøre dine første år som byggeleder til en bedre oplevelse  
for både dig og din virksomhed. Uddannelsen styrker dine kompetencer i grund-
læggende discipliner som kommunikation, samarbejde, planlægning, sagsstyring 
samt overenskomst og prislister.

Uddannelsen er med til at give dig større frihed, fordi den lærer dig at skyde genvej 
til løsninger i det daglige, og fordi du får et netværk af andre nye byggeledere.

I løbet af uddannelsen kommer du bl.a. til at lære om:

 Motivation, kommunikation, forhandlingsteknik og ledelse
 De vigtigste bestemmelser i overenskomsten og arbejdsmarkedets  

lov- og regelsæt
 Prissætningsværktøjer og forhandling af akkorder
 Opstart og tilrettelæggelse af planlægning af en entreprise
 Projektgennemgang og kvalitetssikring
 Planlægning af arbejdsmiljøarbejdet
 Tids- og ressourceplanlægning
 Byggemødets formelle regler
 Sagsøkonomi, risiko og efterkalkulation

Forventet udbytte
Uddannelsen giver dig en grundlæggende forståelse for lederens funktion og 
rolle samt forhold omkring ledelse af medarbejdere. Derudover får du indsigt 
i vigtigheden af at kunne planlægge og prioritere dit arbejde og skabe en god 
balance mellem arbejds- og privatliv.

Uddannelsens forløb
Uddannelsen består af fire moduler med følgende indhold:

 Modul 1: Personligt lederskab
 Modul 2: Arbejdsret og overenskomst
 Modul 3: Planlægning og styring af entrepriserne 1
 Modul 4: Planlægning og styring af entrepriserne 2

Undervisningsform
Undervisningsformen veksler mellem regelgennemgang og gruppeopgaver samt 
oplæg, drøftelser, gruppearbejder med plenumfremlæggelser og rollespil. På plan- 
lægnings- og styringsmodulerne gennemgår vi metoder og værktøjer i relation 
til en gennemgående case.

Målgruppe
Nye byggeledere, fortrinsvis inden for tømrer- og murerentrepriser samt beslægtede 
fagentrepriser og hovedentrepriser.

Internat  
(i alt 10 undervisningsdage)

Hold 1 2020
Modul 1
8.12 – 9.12 2020

Modul 2
6.1 – 7.1 2021

Modul 3
28.1 – 29.1 2021

Modul 4
24.3 – 26.3 2021
Alle moduler afholdes i Middelfart

Hold 2 2021
Modul 1
9.11 – 10.11 2021

Modul 2
8.12 – 9.12 2021

Modul 3
13.1 – 14.1 2022

Modul 4
8.2 – 10.2 2022
Alle moduler afholdes i Odense

Medlemspris
28.950 kr. ekskl. moms

Standardpris
31.950 kr. ekskl. moms

Medlem af Murersektionen
22.950 kr. ekskl. moms

Medlem af Træsektionen
22.950 kr. ekskl. moms
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UDDANNELSER

DI Dansk Byggeris 
Projektlederuddannelse

Internat  
(5x2 undervisningsdage)
 
Hold 1 2020
Modul 1
21.10 – 22.10 2020
Aarhus

Modul 2
24.11 – 25.11 2020
Nyborg

Modul 3
6.1 – 7.1 2021
Aarhus

Modul 4
3.2 – 4.2 2021
Nyborg

Modul 5
2.3 – 3.3 2021
Aarhus

Hold 2 2021
Modul 1
9.2 – 10.2 2021
Nyborg

Modul 2
9.3 – 10.3 2021
Aarhus

Modul 3
7.4 – 8.4 2021
Nyborg

Modul 4
6.5 – 7.5 2021
Aarhus

Modul 5
1.6 – 2.6 2021
Nyborg

Med DI Dansk Byggeris Projektlederuddannelse får du et sammen-
hængende, koncentreret uddannelsesforløb med eksamen. Vi arbejder  
gennem uddannelsen, der forløber over ca. 5 måneder, med at udvikle 
din projektledelse, hvor planlægning, styring og ledelse er integreret 
i hinanden og fungerer som én sammenhængende projektledelses-
indsats.

Indhold
På uddannelsen kommer du til at arbejde med dig selv som leder. Ud fra en 
dybdegående personprofil kobler du de konkrete projektledelseskompetencer 
med dig selv som person og åbner op for udvikling af dine beslutningsprocesser 
og handlemuligheder. 

Du møder branchens bedste og mest erfarne underviserhold, der udelukkende 
arbejder med udvikling inden for byggeriet, og som er eksperter i undervisning 
af byggeriets dygtige praktikere. Vores gennemgående uddannelsesleder sikrer, 
at sammenhængen og integrationen mellem de enkelte dele af uddannelsen 
hele tiden er optimal.

Undervisningsform
Uddannelsen er tilrettelagt med fokus på at skabe et maksimalt udbytte for 
projektledere med en travl hverdag. Derfor strækker uddannelsen sig over i alt 
10 dages koncentreret læring fordelt på fem todagesmoduler med overnatning, 
hvor der er aftenarbejde og plads til at lære de andre deltagere godt at kende. Vi 
arbejder ud fra en struktureret udviklingsproces, hvor vi opbygger kompetencerne 
trin for trin med fokus på at overføre ny viden og læring til dagligdagens arbejde 
ved hjælp af bl.a. vejledninger og guider samt afprøvning på eget projekt.

Undervisningsformen er koncentreret, inspirerende og udfordrende med konkrete 
oplæg i nærværende dialog. Uddannelsens emner og indhold er baseret på vores 
dybe indsigt i branchens udfordringer og Best Practice, nyeste anerkendte forsk-
ning, fx inden for Lean Construction, samt naturligvis de nye teknologier som 
VDC/BIM. Hertil kommer en række unikke projektledelseskoncepter, der er baseret 
på vores tætte samarbejde med byggeriets udførende.

Kurset er et internatkursus, og det forventes, at du overnatter, da der også er 
undervisning om aftenen.

Eksamen 
Som afslutning på uddannelsen afholdes mundtlig eksamen, hvor din plan for 
fremtidig projektledelse bringes i spil. Som forberedelse indgår en række opgaver, 
der ligger fordelt hen over hele uddannelsesforløbet, og som kan tilgås med stor 
fleksibilitet.
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Medlemspris
40.000 kr. ekskl. moms

Standardpris
43.500 kr. ekskl. moms

Det siger en tidligere  
deltager om uddannelsen:

  Det er samlet set et sindssygt 
godt forløb. Indholdet er lige til 
at bruge, og der var en rød tråd 
gennem hele forløbet i forhold til 
teori, cases og hjemmeopgaver. 
Stor cadeau til underviserne, som 
var meget motiverende og for-
måede at gøre deltagerne aktive 
og skabe godt flow fra start til slut.
Anders Lykke Kristensen,  
Egil Rasmussen A/S

Forventet udbytte
Med projektlederuddannelsen får du:

 En sammenhængende projektlederuddannelse udelukkende for branchens 
erfarne projektledere

 En videreudvikling og professionalisering af din eksisterende projektledelses-
praksis

 Unikke projektledelseskoncepter, der imødekommer entrepriseudførelsen 
under meget dynamiske vilkår

 Et udviklingsforløb, der er tilrettelagt med fokus på at skabe stort udbytte 
for deltager og virksomhed

 Et solidt grundlag til at kvalificere dine ledelsesbeslutninger på og arbejde 
videre med egen udvikling

Målgruppe 
Projektledere fra branchens udførende entreprenører med minimum to til tre års 
erfaring som ansvarlig leder for gennemførsel af fag-, hoved- eller totalentrepriser, 
som ønsker at udvikle deres projektledelse.
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Få et skræddersyet kursusforløb i 
virksomheden

Langt de fleste af de kurser, du ser her i kataloget, har vi mulighed 
for at tilbyde som skræddersyede virksomhedsforløb og firmakurser  
i jeres virksomhed udelukkende for jeres medarbejdere. 

På et internt kursusforløb tager vi afsæt i jeres udfordringer, og vi tilrettelægger 
og gennemfører undervisningen i tæt samarbejde med jer.

Fordelene ved et skræddersyet forløb er bl.a.:

 Fokus og indhold tilpasses jeres ønsker og behov 
 Varighed og dato tilrettelægges jeres behov og kalender
 Vores konsulenter har mange års erfaring med udvikling af byggeriets  

dygtige praktikere og udvælges efter jeres konkrete behov
 Kolleger rystes sammen, og det sociale samvær styrker det efterfølgende 

samarbejde
 I får fuld valuta for pengene! Hvis I kan samle deltagere til et helt hold,  

er der gode penge at spare i forhold til deltagelse på vores åbne kurser. 

Er du interesseret i at høre mere 
om mulighederne for et internt 
forløb i jeres virksomhed? Så er du 
meget velkommen til at kontakte 
mig for at få en dialog og et ufor-
pligtende tilbud.

Bo Neville
Mail: bne@di.dk
Tlf: 27 800 500





DI
H.C. Andersens Boulevard 18
1553 København V

Telefon 33 77 33 77
kursusbyggeri@di.dk
www.di.dk

https://www.danskindustri.dk/brancher/di-dansk-byggeri/

