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UDDANNELSESFORLØBET 

FRA MÅL TIL HANDLING
Det strategiske lederskab lærer dig at omsætte virksomhedens strategiske mål til konkrete 
handlinger, der skaber udvikling i din virksomhed. 

Hvad arbejder jeg med?
Under hele forløbet arbejder du med din egen afdeling eller 
virksomhed. Du arbejder med:

• teorier og modeller inden for strategi

• analyse, udvikling og implementering af strategi

• evnen til at se helheden i virksomheden

• ledelse, der omsætter strategi til virkelighed og skaber 
ejerskab og handling hos medarbejderne 

• ledelse af forandringer

Eksamen 24. marts 2021 
Du kan afslutte kurset med en skriftlig opgave, hvor du fx 
arbejder med analyse og strategi for din egen afdeling eller virk-
somhed. Opgaven må højst være på 15 sider. Ønsker du papir 
på dine strategiske lederegenskaber, kan du afslutte med en 
mundtlig eksamen på ca. 25 minutter, der tager udgangspunkt i 
din opgave.

Hvorfor deltage?
Du får praksisnær undervisning, der via metoder, teorier og 
dine egne erfaringer giver dig værktøjer til at analysere din 
virksomheds styrker, svagheder og udviklingspotentiale. Du 
bliver klædt på til at udvikle en strategi, men lige så vigtigt til 
at implementere den i din virksomhed, så alle bakker op om 
den. Du får mulighed for at arbejde med din egen afdeling eller 
virksomhed. 

Du lærer ligeledes at udvikle dit lederskab og at holde fokus 
på helheden i din afdeling eller virksomhed – på langt sigt. Det 
handler om værdier og visioner og evnen til at inspirere dine 
medarbejdere, så alle arbejder for de strategiske mål. 

Uddannelsen er et akademifag, der svarer til 10 ECTS point. 
Det består af 8 kursusdage. Du kan evt. afslutte forløbet med 
en skriftlig opgave og en mundtlig eksamen. 

Hvem kan deltage?
Uddannelsen henvender sig til dig, der er mellemleder, driftsle-
der eller ejer af en virksomhed med tilknytning til landbrugs- og 
fødevarebranchen. Hvad enten du er ung eller erfaren, kan 
du have gavn af at deltage. Du skal som minimum have en 
erhvervsuddannelse for at kunne deltage. 

Dag 1

26. januar

Introduktion til strategi
• Hvad er strategi og det strategiske 

lederskab?

• Typiske udfordringer i arbejdet med 
strategi

• Nøglebegreber som fx mission, vision, 
værdier og mål

Dag 4

9. februar

Strategisk ledelse
• Hvad er strategiudvikling?

• Strategiværktøjer

• Forretning, mål og opgave:

 - Strategisk ledelse:  
Hvad, hvordan og hvorfor?

 - Hvad er forretningen?

 - Hvad er målet?

 - Hvad skal jeg ikke måles på?

Dag 2 og 3

1. + 2. februar

Strategisk analyse og udvikling 
• Hyppige fejl, når man arbejder med 

strategi

• Hvad kendetegner en vindervirksom-
hed?

• Faktorer, der påvirker din strategi

• Modeller til analyse af din virksom-
hed – fx Boston-modellen og Porters 
5 forces



I samarbejde med

Pris
14.500 kr. ekskl. moms. Prisen er inklusive forplejning på de otte 
kursusdage.

Derudover skal du regne med ca. 475 kr. ekskl. moms for  
bog/materialer. 

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
Hvis du er berettiget til SVU, kan din arbejdsgiver opnå en 
refusion på 501 kr. pr. dag, hvor du har fri til at deltage i uddan-
nelsen, forberede dig osv. Du og din arbejdsgiver bestemmer 
selv, hvor mange dage du har fri. Et forslag kunne være 16 dage 
(8 kursusdage, 1 dag til eksamen og 7 dage til forberedelse, ar-
bejde med din egen strategi og opgaveskrivning). Det giver en 
refusion på 8.016 kr. Er du selvstændig, kan du også opnå SVU. 
Du må højst have afsluttet en erhvervsuddannelse for at kunne 
få SVU. Læs mere om, hvad der skal til for at være berettiget til 
SVU og se den aktuelle tilskudssats på www.svu.dk.

Tilmelding
Tove Goldbeck Jensen, VKST, tg@vkst.dk, tlf. 5786 5387  

June Hansen, VKST, juh@vkst.dk, tlf. 5484 4131  

Zwanita Reinders, Østdansk Landboforening, zr@ostdansk.dk, 
tlf. 5679 1916 

Sidste frist for tilmelding er d. 21. december 2020. Fra denne 
dag er din tilmelding bindende.

Hvor
Kurset afholdes på skift hos VKST og Østdansk Landboforening 
i hhv. Sorø, Nykøbing F. og Rønnede. 

Mere information følger ved tilmelding. 

Dag 5

23. februar 

Ledelse af forandringer og 
implementering af strategier
• Forandringsledelse i forbindelse med 

strategiprocesser:

 - Organisatoriske udfordringer

 - Ledelse

 - Belønningssystemer

• Analyse af forhindringer

• Styrings- og ledelsesværktøjet Balan-
ced Scorecard

Dag 6 og 7 

1. + 2. marts

Det personlige lederskab og 
handlekraft
• Handlekraft

• Kompetencer

• Teori om ledelsesniveauer og 
tilhørende kompetencer: Leadership 
Pipeline

• Krav til dig som leder nu  
og i fremtiden

Dag 8

9.  marts

Opsummering og mulighed for at arbejde 
med din eksamensopgave

Underviser
Dan Cort Jørgensen
Chefkonsulent, Erhvervsakademi Aarhus
Dan har stor erfaring med uddannelse af ledere på alle niveauer, organisationsudvikling, forretningsudvikling
samt strategisk kompetenceudvikling af ejerledere. Siden 2015 har han undervist på Ledelsesforløb for 
landmænd, og han kender branchen og dens vilkår godt.



KONTAKT FOR YDERLIGERE INFO
Elin Sørensen
Uddannelseskonsulent
elas@seges.dk
+45 8740 5047

Landbrug & Fødevarer F.m.b.A.
SEGES
Agro Food Park 15
DK 8200 Aarhus N

+45 8740 5000
info@seges.dk
seges.dk

Den tid, kurset 
tager, får man tifoldigt 

igen på langt sigt. 

Rasmus Dresen 
tidligere deltager 

Jeg har fået lettere 
ved at forklare, specielt min bank, 
hvad jeg vil med min virksomhed. 

Det forbedrer samarbejdet og 
giver et bedre grundlag for 

forhandlinger. 

Peder Enggaard
tidligere deltager

Med en klar strategi 
til min virksomhed kan mine 
medarbejdere arbejde mere 

målrettet.
 

Pernille Risto-Wilde
tidligere deltager


