
 

 



KÆRE KOLLEGA 
- Velkommen til kursussæsonen 2017/18 

 

 

Så er kursussæsonen 2017/18 klar! Det er en sæson med såvel 
nye som kendte kurser.  
 
Igen i år har du mulighed for at deltage i kurser om førstehjælp, 
grundlæggende projektledelse, god sagsbehandling, personlig 
effektivitet og planlægning, MED- eller arbejdsmiljøuddannelsen. 
Alle gode og gennemarbejdede kurser, der kan være aktuelle for 
dig, hvis du for eksempel står over for nye udfordringer i dit 
arbejde eller er ny medarbejder i Rudersdal Kommune. 
 
Af helt nye kurser kan vi blandt andet præsentere et kursus om 
samskabelse, som skal ses i sammenhæng med det øgede 
fokus på mere samarbejde på tværs af områder og samskabelse 
med borgerne. Et andet nyt kursus er ”Uforudsigelighed i 
projekter” som er målrettet erfarne projektledere, ligesom der er 
to nye kurser til erfarne brugere af Officepakken. Desuden er der 
flere nye kurser i kommunikation blandt andet i lyset af de sociale 
medier og digital chikane. Endelig er der kommet et helt nyt tema 
i kataloget om Indkøb og udbud. 
 
Kig kataloget igennem – det gemmer på mange flere spændende 
kurser end dem, som vi har plads til at nævne her, og du er 
velkommen til at ringe til os, hvis du har spørgsmål til nogle af 
kurserne. Du tilmelder dig kurserne via intranettet, hvor du også 
kan holde dig orienteret, hvis der kommer nye kurser til i løbet af 
sæsonen. 
 
Vel mødt til en ny kursussæson 
 
HR, Personaleområdet 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



INDHOLD 
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KURSER 2017 
 
September 
 
• 07 Acadre 
• 12 Tidlig opsporing af alkoholproblemer 
• 19 KMD OPUS Mit forventede regnskab og 

Løn- og personalerapportering 
• 25-26 MED-uddannelse 
 
 
Oktober  
 
• 05-06 Den supplerende arbejdsmiljøuddannelse 
• 10 Aktindsigt for praktikere – NYT 
• 11 Hygiejnekursus 
• 12 Acadre 
• 24-25 Den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse 
• 25 Kontraktstyring i praksis - få bedre økonomi i 

dine aftaler - NYT 
• 30 Grundlæggende Projektledelse - dag 1 
• 31 Effektiv brug af Office pakken - NYT 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
November  
 
• 02 KMD OPUS Økonomirapportering 
• 02 Sådan laver du video med mobilen 
• 09 Acadre 
• 14 Rudersdal It’s Brugeradministration - NYT 
• 14 Opfølgning på arbejdsmiljøuddannelsen (24-25.10) 
• 15 Medietræning - NYT 
• 16 Trivselsdag for arbejdsmiljørepræsentanter - NYT 
• 16 Førstehjælp - Hjerte-Lunge-redning og  

 Genoplivning med hjertestarter 
• 21 Økonomi for MED-repræsentanter 
• 22 Udbud for begyndere 
• 23 KMD OPUS Rollebaseret indgang og forhandling 
• 27-28 Grundlæggende Projektledelse - dag 2 og 3 
• 29 Forandringskommunikation og ledelse af  

 forandringer 
 
December 
 
• 06-07 MED-Uddannelse 
• 07 KMD OPUS Mit forventede regnskab workshop  

Budget 2018 (formiddags- og eftermiddagshold) 
• 12 Sådan indhenter du tilbud - NYT 
• 14 Power Point - Struktur og design - NYT 
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KURSER 2018  
 
Januar 
 
• 04 Acadre 
• 09 God sagsbehandling - Introduktion til  

offentlighedsloven og forvaltningsloven 
• 23 Personlig effektivitet og planlægning 
• 30 Fælles om fremtidens Rudersdal i kraft af  

samskabelse - NYT 
 
Februar 
 
• 06 Overvåg jer selv på de sociale medier - og gå 

fra shitstorm til brugerdialog - NYT 
• 07 Kontraktstyring i praksis - få bedre økonomi i 

dine aftaler - NYT 
• 06-07 Word 2010 grundlæggende 
• 08 KMD OPUS - Mit forventede regnskabe og 

Løn- og personalerapportering 
• 21 Uforudsigelighed i projekter - dag 1- NYT 
• 22 Kriseklar - NYT 
• 27-28 MED-uddannelse 
 
Marts 
 
• 06 Skab det gode møde - NYT 
• 08 Acadre 
• 13 Økonomi for MED-repræsentanter 
• 13-14 Excel 2010 grundlæggende 
• 14 5 veje til et godt liv 
• 20 KMD OPUS - Rollebaseret indgang og forhandling 
• 21 Introduktion til kommunal lovgivning og  

beslutningsproces 

 
 
April 
 
• 05 Acadre 
• 10 Rudersdal It’s Brugeradministration - NYT 
• 11 Hyigejnekursus 
• 11 Word 2010 videregående 
• 17 Udbud for begyndere 
• 24 Uforudsigelighed i projekter - dag 2 - NYT 
• 25 KMD OPUS Økonomirapportering 
 
 
Maj 
 
• 02 Excel 2010 videregående 
• 08 Acadre 
• 15 KMD OPUS - Mit forventede regnskab og 

Løn- og personalerapportering 
• 16-17 MED-uddannelse 
• 23 Sådan indhenter du tilbud - NYT 
• 24 Førstehjælp - Hjerte-Lunge-redning og 

Genoplivning med hjertestarter 
• 29 Kommuniker så du får dine budskaber ud og  

dine omgivelser med 
 
Juni 
 
• 04 Effektiv brug af Office pakken - NYT 
• 07 Acadre 
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Her kan du læse gode råd til, hvad medarbejder og leder kan 
gøre for at styrke læringen og dermed øge effekten af 
kursusdeltagelsen. Det er forskelligt fra kursus til kursus og fra 
deltager til deltager, hvad der giver mening, men nedenstående 
kan være et sted at starte.  

GODE RÅD TIL KURSUSDELTAGEREN 

Før kurset 

• Snak med din leder om hvad du forventer at få med fra 
kurset, og hvordan du kan bruge udbyttet fra kurset 
efterfølgende i din opgaveløsning. 

• Snak med din leder om hvordan og hvornår, du skal dele 
erfaringerne fra kurset med dine kollegaer.  

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

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

Under kurset 

• Lav stop op undervejs i kurset eksempelvis i frokostpausen 
og lige efter kurset og overvej: 

• Hvad er det vigtigste, du tager med fra kurset? 
• Hvordan kan du bruge det, som du har fået med – i hvilke 

sammenhænge eller opgaver? 
• Du kan eventuelt bruge læringsloggen, som du kan finde på 

intranettet på siden Kurser 2016/17, Kurser med effekt. 

 

 

Efter kurset 

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

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

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

GODE RÅD TIL LEDEREN 

Før kurset 

• Snak med medarbejderen om hvorfor du mener, at kurset er 
relevant for medarbejderen. 

• Drøft med medarbejderen om der er nogle kollegaer, som det 
kan være relevant, at de formidler deres viden fra kurset 
videre til. Så de allerede før kursusstart er opmærksom på at 
skulle formidle fra kurset. 

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

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

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

Det er gratis at deltage i de interne kurser, bortset fra kurset ”Den 
obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse”. Ved udeblivelse vil din 
arbejdsplads blive opkrævet et gebyr på 800 kr. Du kan læse 
mere under afsnittet om afmelding. For deltagere fra selvejende 
institutioner betales kostprisen for kurset. 

GODKENDELSE FRA LEDER 

Husk af få en godkendelse fra din nærmeste leder inden du 
tilmelder dig et kursus.  

Ved tilmeldingen skal du anføre din leders navn og e-mail. Din 
leder vil automatisk få tilsendt en mail om din kursustilmelding. 

TILMELDING 

Du tilmelder dig kurserne via tilmeldingssiden på intranettet. 
Tilmeldingsfristen er 20 arbejdsdage før kursets startdato, med 
mindre andet er angivet i kursusbeskrivelsen. Umiddelbart efter 
din tilmelding modtager du en mail med bekræftelse om, at din 
tilmelding er registreret.  

Når tilmeldingsfristen for det konkrete kursus er nået, modtager 
du en mail, om du er tilmeldt kurset eller ej. Det er en god ide at 
reservere kursusdagen i din kalender, når du tilmelder dig, så du 
er sikker på at kunne deltage. 

Ca. 2 uger før kursets startdato modtager du en informationsmail 
med praktiske oplysninger om bl.a. kursussted, underviser, 
forplejning og deltagerliste. 

AFMELDING/AFBUD 

Hvis du bliver forhindret i at deltage i et kursus, som du har 
tilmeldt dig, skal du melde afbud senest 15 arbejdsdage før 
kursets startdato. Afmelding/afbud sendes via mail til 
HRkursusadm@rudersdal.dk 

Ved afbud senere end 15 arbejdsdage før kursets startdato eller 
ved udeblivelse vil din arbejdsplads blive opkrævet et gebyr på 
800 kr. Indtil 5 arbejdsdage før kursets startdato har du mulighed 
for at finde en kollega, som kan overtage din plads på kurset og 
dermed undgå at gebyret opkræves. Hvis du overdrager din 
plads, så husk at give din kollega den relevante information om 
kurset i form af infomail m.v.  

Hvis du overdrager pladsen til en kollega, skal du give besked 
om det via mail til HRkursusadm@rudersdal.dk med oplysning 
om din kollegas navn, mail-adresse, stilling og arbejdssted. 
Dermed kan kursusadministrationen opdatere deltagerlisten og 
sikre, at din kollega får tilsendt informationsmail med praktiske 
oplysninger om kurset samt kursusbevis og -evaluering. 

FORPLEJNING 

På heldagskurser består forplejningen som hovedregel af 
morgenmad, frokost og eftermiddagskaffe.  

På halvdagskurser, der enten slutter kl. 12.00 eller starter kl. 
13.00, vil der som hovedregel være morgenmad eller 
eftermiddagskaffe. 
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FORBEREDELSE 

I forbindelse med deltagelsen på kurserne er det en god ide at 
gøre sig overvejelse om målet for din deltagelse, og om hvordan 
du efterfølgende får mest muligt ud af det, som du har lært på 
kurset. Det har vi beskrevet nærmere i afsnittet Kurser med 
effekt, som vi anbefaler dig at læse inden kurset. 

Ved nogle kurser er det forudsat, at deltagerne har forberedt sig 
fx i form af at læse en artikel eller medbringe cases fra egen 
hverdag. Det fremgår af kursusbeskrivelsen, hvis der er 
forberedelse til et kursus. Ligesom den konkrete forberedelse er 
beskrevet informationsmailen, og evt. materiale er vedhæftet. 

EVALUERING 

Umiddelbart efter din deltagelse på kurset modtager du en mail 
med et link til kursusevaluering i form af et spørgeskema i 
systemet SurveyXact. 

Vi håber, at du vil tage dig tid til at besvare skemaet, da det kan 
hjælpe os med at gøre kurserne endnu bedre. 

SPØRGSMÅL, KOMMENTARER OG GODE IDEER 

Har du spørgsmål, kommentarer til kurserne eller gode ideer til 
kommende kurser, er du altid velkommen til at kontakte os via 
mail til HRkursusadm@rudersdal.dk eller pr. telefon til Signe 
Willumsen, 46 11 21 35 eller Tove Worm Petersen, 46 11 21 24. 
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INTRODUKTION TIL KOMMUNAL LOVGIVNING 
OG BESLUTNINGSPROCES 

Der er regler og retningslinjer, som skal respekteres af alle i den 
kommunale forvaltning. Derfor er det godt at have et overordnet 
kendskab til den kommunale lovgivning lige meget, hvor i 
kommunen du arbejder. Kom og få et større indblik i 
beslutningsgangen og styringen af kommunen. 

TID OG STED  

21. mar. 2018 kl. 9.00-14.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale 
’Richard Mortensen’  

MÅLGRUPPE 

Alle medarbejdere og ledere som ønsker at få mere indblik i 
beslutningsgangen og styringen af kommunen. Især relevant for 
medarbejdere som er nye i kommunen. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Du får en gennemgang af relevante regler i den kommunale 
styrelseslov, forvaltningsloven, offentlighedsloven m.v. 

INDHOLD   

Du får bl.a. svar på følgende spørgsmål: 

• Hvad er forskellen på offentlig og privat virksomhed? 
• Hvem bestemmer i kommunen? 
• Hvorfor er det borgeren, som er i centrum? 
• Hvornår har jeg tavshedspligt? Og hvornår er jeg inhabil? 

Du får gennemgået generelle love og regler samtidig med, at de 
bliver gjort nærværende og tilgængelige med konkrete eksempler 
fra hverdagen i Rudersdal Kommune. 

UNDERVISER  

Solveig Andreasen, Specialkonsulent og cand.jur. 

 

"Et kursus alle nyansatte bør komme med på". "Super med en 
gennemgang af de regler og retningslinjer, jeg som medarbejder 
forventes at agere efter og overholde" 
 
Tidligere kursister  
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GOD SAGSBEHANDLING – INTRODUKTION TIL 
OFFENTLIGHEDSLOVEN OG FORVALTNINGS-
LOVEN 

Vi arbejder med forskellige fagområder, men for alle 
medarbejdere i kommunen er det vigtigt at kende de regler og 
rammer i lovgivningen, som er med til at sikre god kvalitet i 
sagsbehandlingen. 

TID OG STED  

9. jan. 2018 kl. 9.00-12.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale ’Richard 
Mortensen’  

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere som er ansvarlige for konkrete 
afgørelser, der meddeles borgerne. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Kvalitet i sagsbehandlingen forudsætter en saglig og professionel 
behandling af den enkelte sag. På kurset bliver du præsenteret 
for de regler og rammer i lovgivningen, som er vores fælles 
udgangspunkt for en saglig og professionel sagsbehandling. 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 

• De konkrete bestemmelser i forvaltningsloven 
• Principper for god forvaltningsskik 
• Hvorfor det er vigtigt at sagen behandles korrekt 
 
Gennemgangen bliver krydret med konkrete eksempler på både 
god og dårlig sagsbehandling. Formen på kurset vil indebære høj 
deltageraktivitet og være en blanding mellem faglige oplæg og 
plenumdrøftelser. 
 
FORBEREDELSE   

Du er velkommen til at tage konkrete problemstillinger fra 
hverdagen op på kurset, kontakt gerne underviseren herom.  

UNDERVISER 

Solveig Andreasen, Specialkonsulent og cand.jur. 
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AKTINDSIGT FOR PRAKTIKERE – NYT 
KURSUS 

Vi arbejder med at skabe et bedre kendskab til reglerne om 
aktindsigt. På kurset gennemgår vi offentlighedslovens og 
forvaltningslovens regler om aktindsigt samt sagsgangen. 

TID OG STED  

10. okt. 2017 kl. 9.00 – 12.00 i Glassalen i Birkerød Idrætscenter  

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere som behandler og inddrages i 
aktindsigtsanmodninger. Kurset er tilrettelagt, så det er relevant 
for sagsbehandlere i forvaltningen, men også for ledere og 
medarbejdere decentralt i kommunen – det kan eksempelvis 
være medarbejdere og ledere på skoler, daginstitutioner, 
plejehjem og botilbud. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset er du bedre rustet til at deltage i og behandle 
aktindsigtssager. 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
 
• Offentlighedslovens regler om aktindsigt 
• Forvaltningslovens regler om aktindsigt 
• Forvaltningslovens regler om sagsbehandling 
 
Gennemgangen bliver krydret med konkrete eksempler, som kan 
være relevante for vores hverdag. 
 
Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 
• Hvordan behandler jeg en anmodning om aktindsigt? 
• Hvilken lov finder anvendelse?   
• Hvad skal jeg være særlig opmærksom på? 
 
Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 
blanding mellem faglige oplæg og plenumdrøftelser. 

FORBEREDELSE   

Du er velkommen til at sende konkrete problemstillinger til 
underviserne inden kurset, således at disse kan indgå i kurset.  

UNDERVISER 

Solveig Andreasen, specialkonsulent og cand.jur. og 
Thomas M. Andersen, juridisk konsulent  
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GRUNDLÆGGENDE PROJEKTLEDELSE  

Kom få styr på projektfaser og de centrale værktøjer i 
projektlederens værktøjskasse – nyt 3-dags format  

TID OG STED  

D. 30. okt. og d. 27-28. nov. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter 
Mariehøj, lokale ’Per Kirkeby’ (Kurset varer 1+2 dage)  

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere som arbejder med eller skal til at arbejde 
med projekter. Direktionen lægger vægt på, at alle ledere har 
gennemgået dette kursus.  

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du opnået kendskab til projekters forskellige 
faser og planlægningen af disse. Du får kendskab til de 
væsentligste projektredskaber og metoder og har afprøvet dem 
på en virkelighedsnær case.  
Målet er, at du vil kunne indtræde effektivt i ethvert projekt i 
Rudersdal Kommune, som projektleder eller projektdeltager. 
 
INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Idé- og konceptudvikling  
• Projektorganisering 
• Interessentanalysen og hvad den kan bruges til 
• Målhierarki: Formål – delmål – kvalitetsmål 
• Opgavenedbrydning og de nødvendige projektbeskrivelser, 

der letter din styring af projektet, herunder milepæle og 
planlægning 

• Ressource- og tidsestimering samt risikoanalyse 
• Projektledere som facilitator - værktøjer til at designe og lede 

forskellige typer møder og workshops. 
• Whole Brain - personlighedstype test 
 
Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 
blanding mellem faglige oplæg, gruppearbejde med personlig 
feedbackrunder samt plenumdiskussioner. 
 
Kurset består af to moduler. Modul 1 er én dag og vil fokusere på 
at klæde deltagerne på metodemæssigt. Mellem modul 1 og 2 
skal deltagerne løse opgaver svarende til maks. 5-6 timer for at 
få det optimale læringsudbytte af kurset. På modul 2 kommer der 
mere viden og metoder på, og deltagerne anvender metoderne til 
at løse opgaver, gennemføre korte case-workshops og give 
hinanden fokuseret og læringsorienteret feedback. 
 
FORBEREDELSE   

Det forventes, at deltagerne har læst projekthåndbogen inden 
kurset (Den kan findes på intranettet under ’Værktøjskassen’). 
Derudover bedes deltagerne inden kurset læse artikler om 
facilitering, feedback og wholebrain typer. Artiklerne tilsendes i 
god tid inden kursusstart.  
 
UNDERVISER 

Jesper Mathisen, HD(O) og Kaospilot og internationalt certificeret 
projektleder. 

”En underviser der havde rigtig mange værktøjer med i bagagen. 
Han var god til at formidle og give energi.” 

Tidligere kursist 



PROJEKTER, PROCESSER OG PLANLÆGNING  
 

  19 | Rudersdal Kommune 

 

UFORUDSIGELIGHED I PROJEKTER – NYT 
KURSUS 

Uforudsigelighed er et vilkår, vi altid har levet med som en del af 
projektledelse. Men den stigende kompleksitet og dynamik har 
gjort det relevant at finde nye og supplerende veje til at skabe 
resultater i projekter. 

TID OG STED  

21. feb. kl. 9.00-16.00, Mariehøj, ’Per Kirkeby’ og 24. apr. 2018 
kl. 9.00-12.00, Mariehøj ’Richard Mortensen' (varighed 1½ dag) 

MÅLGRUPPE 

Projektledere, der har taget kurset i grundlæggende 
projektledelse, og savner supplerende metoder til, hvordan de 
kan navigere og skabe resultater i kontekster præget af 
uforudsigelighed, kompleksitet og ambivalens. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du fået forståelse for, hvorfor flere af de 
klassiske projektledelsesmetoder kommer til kort i en kompleks 
og til tider ambivalent virkelighed samt metoder til, hvad du så 
kan gøre. Derudover får du et sprog, der favner det komplekse 
og gør det forståeligt. 

INDHOLD   

Flere og flere undersøgelser viser, at projektledere oplever 
et clash mellem den nuværende praksis og de krav, den 
tiltagende kompleksitet og uforudsigelighed i omgivelserne stiller 
til måden, de styrer og leder projekter på. 
 

Analyser af eksisterende data kan ikke give os svaret på, hvad vi 
skal gøre fremadrettet. Kompleksiteten er stigende, og det er 
ikke blot blevet vanskeligere at finde svaret i mængden, for 
spørgsmålet er, om der overhovedet er et svar. Med andre ord: 
Uforudsigeligheden hersker. Det kan virke skræmmende, men 
det behøver det ikke være. Men det fordrer en ny tilgang til 
projektledelse, der kan skabe resultater i det kringlede landskab 
af meninger, holdninger, dynamisk udvikling, relationer og 
uforudsigelighed.  
 
På kurset arbejder vi med metoder, du med fordel kan anvende i 
projekter for at kunne navigere mere effektivt, når kompleksiteten 
er høj. Vi ser på, hvordan du skaber fremdrift i dit projekt, når 
traditionelle projektmetoder kommer til kort. Endvidere vil du få 
praktiske greb til en ny strategi i komplekse kontekster, hvor du 
må igangsætte parallelle eksperimenter for at finde ud af, hvilken 
tilgang der er virker bedst. 
 
FORBEREDELSE   

Deltagerne skal medbringe mindst én case, som kan bringes i 
spil. En egnet case er en case, hvor man netop oplever høje 
grader af uforudsigelighed eller ambivalens – og hvor det ikke på 
forhånd er givet, hvad der skal til for at skabe de ønskede udfald.  

UNDERVISER 

Jacob C. Pedersen, konsulent og facilitator inden for 
organisations- og ledelsesudvikling. Hans fokus er på 
kompleksitet i organisatoriske sammenhænge, og på hvordan 
man skaber rammerne for, at udvikling og resultatskabelse kan 
finde sted i en organisatorisk virkelighed præget af dynamik og 
uforudsigelighed. 

Opfølgningsdagen faciliteres af Benedikte Q. Sarroe og Signe 
Willumsen, HR-udviklingskonsulenter i Personaleområdet 
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FÆLLES OM FREMTIDENS RUDERSDAL I 
KRAFT AF SAMSKABELSE – NYT KURSUS 

Samskabelse er det nye sort, når vi taler om innovation i 
kommunerne, hvor samskabelsesmetoder er udgangspunktet for 
at forbedre borgerdialogen og levere kerneopgaven.  

TID OG STED  

D. 30. jan. 2018 kl. 9.00-16.00, Birkerød Idrætscenter, Glassalen  

MÅLGRUPPE 

Nøglemedarbejdere og ledere der ønsker at få metoder, der kan 
forbedre kommunens service- og velfærdsydelser ved aktivt at 
inddrage borgere, frivillige og virksomheder på innovative måder.  

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

• Du lærer at bruge konkrete metoder og værktøjer til 
samskabelse i din praksis. 

• Du lærer, hvordan du kan inddrage borgere, frivillige og 
virksomheder til at afdække problemstillinger og udvikle nye 
løsninger. 

• Du lærer hvordan du kan facilitere innovative 
samskabelsesprocesser. 

 
INDHOLD   

På kurset får du den nyeste viden om: 
• Hvordan den offentlige sektor har udviklet sig og hvilke nye 

styringsparadigmer der er oppe i tiden – og dermed svar på, 
hvorfor samskabelse er kommet på dagsordenen i disse år. 

• Hvorfor og hvornår samskabelse kan bidrage positivt på flere 
bundlinjer – og dermed svar på, hvornår samskabelse har 
pontentiale. 

• Samskabelse som begreb – definitioner og typologier.  
• Hvilke muligheder og barrierer der er i samskabelse. 
 
På kurset træner du: 
• Med afsæt i cases fra din hverdag metoder og værktøjer til 

hvordan du kan facilitere samskabelsesprocesser, bl.a. 
kortlægning af borgernes oplevelser (brugerejser), udvikling 
af nye løsninger og prototyping. 

• Hvordan du kan afstemme forventninger med de relevante 
aktører.  

• Hvordan du kan igangsætte og drive samskabelsesinititativer 
med borgere, frivillige og virksomheder på nye måder.    

• Hvordan du kan sikre en god forankring og implementering af 
de løsninger, der er skabt sammen med borgerne, de frivillige 
og virksomhederne.   

 
Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 
blanding mellem faglige oplæg, gruppearbejde samt 
plenumdiskussioner. 
 
FORBEREDELSE   

Du får tilsendt artikler om samskabelse inden kursusstart, som 
det er en god ide at have læst. På kurset skal du medbringe 
problemstillinger, der er egnet til samskabelsesprocesser. Det 
kan være problemstillinger, der kræver et bedre samarbejde på 
tværs og bedre borgerinddragelse for at blive løst. 
 
UNDERVISER 

Lars Thuesen, konsulent med fokus på samskabelse i det 
offentlige og intern underviser på diplommodulet i samskabelse. 
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PERSONLIG EFFEKTIVITET OG 
PLANLÆGNING  

Kunne du tænke dig at få en arbejdsdag med mere overblik, flere 
resultater og mere overskud? På dette kursus får du værktøjer, 
der kan hjælpe dig til bedre at planlægge og prioriterer dit 
arbejde. 

TID OG STED  

23. jan. 2018 kl. 9.00-16.00, Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere som ønsker inspiration og værktøjer til 
personlig planlægning. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du fået værktøjer til: 

• at håndtere de vigtigste tidsrøvere – fx forstyrrelser, 
irrelevante møder eller mailtjek hele tiden 

• at kunne prioritere – og evt. omprioritere nemt og fleksibelt 
• at kunne skabe overblik over dine opgaver  
• at kunne planlægge små og store opgaver ved hjælp af 

Mindmapteknikken 
• at gøre sure pligter til stjernestunder 
• at kunne skabe balance i en hektisk hverdag  
 

 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 

• Styr tidsrøverne – på kurset får du inspiration til at håndtere 
de vigtigste tidsrøvere. 

• PrioPladen – om at prioritere bevidst.  
• Arbejdsrytme – identificer din nuværende arbejdsrytme og 

juster den eventuelt, så den bliver mere tilfredsstillende. 
• Mindmap giver overblik og arbejdsglæde. Mindmap er genialt 

til at skabe overblik over små og store opgaver, og så er det 
samtidig en både meget effektiv og hyggelig teknik at arbejde 
med. 

• Det hele menneske – om at skabe balance mellem job, 
familie, fritid og alle de andre forhold, der påvirker vores 
livskvalitet.  

 
Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 
blanding mellem faglige oplæg, øvelser samt 
plenumdiskussioner 
 
FORBEREDELSE   

For at øge udbyttet af dagen er der et par små opgaver inden 
kurset med et samlet tidsforbrug på ca. 1 time.   

UNDERVISER 

Konsulent og forfatter Kirsten Andersen, Mnemosyne kurser. 
Udgiver og medforfatter til bl.a. bøgerne ”Planlæg bedre – få 
mere tid” og ”Visuel Mind Mapping”. 
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SKAB DET GODE MØDE – NYT KURSUS 

Lær at lede og forberede effektive og motiverende møder  

TID OG STED  

D. 6. mar. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale ’Per 
Kirkeby’  

MÅLGRUPPE 

Ledere og medarbejdere som leder og faciliterer personalemøde, 
teammøde, projektmøder o.l., og som ønsker at blive bedre til at 
involvere deltagerne og skabe mere levende, motiverende og 
samtidigt målrettede møder.  

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Kurset giver dig værktøjer til at kunne forberede og lede møder, 
hvor deltagerne er mere engagerede og bidrager aktivt og 
effektivt til bedre resultater. 
  
Målet med kurset er at give dig: 
• En klar forståelse af mødelederens rolle og kompetencer, 

herunder forståelse af, hvornår man er eksperten, og hvornår 
man er facilitatoren. 

• En tjekliste og metodisk tilgang til design og forberedelse af 
et givent møde, herunder en forståelse af vigtigheden af rum 
og rammers betydning for mødets dynamik, deltagernes 
præferencers betydning for mødets struktur, samt forståelse 
for betydningen af aktiviteter før og efter mødet for mødets 
udbytte.  

• Konkrete tips og tricks til at komme godt i gang med mødet, 
herunder at få etableret en klar ramme og retning, samt 

metoder til etablering og tillid og tryghed, 
forventningsafstemning, mindsetting og ice-breaking 

• Solid forståelse for, og afprøvning af, metoder til at involvere 
deltagerne på en effektiv og energifyldt måde i dialog og 
problemløsning.  

• Forståelse for mulige måder at håndtere ”de-railers” – altså 
hændelser og personer, der får mødet til at køre af sporet.  

• Viden om involverende metoder til dokumentation, opsamling 
og evaluering af møder. 

 
INDHOLD OG FORM   

Kurset er bygget op om inspirationsoplæg, involverende øvelser 
og dialog om:  
• Mødelederens rolle og kompetencer 
• Kontekstmodellen – Design og forberedelse af mødet 
• Den gode opstart – Forventningsafstemning, overblik, tillid og 

tryghed mv.  
• Involverende metoder – Brændende spørgsmål, Café-

seminar, mini-casen, summe-øvelser mv. 
• De-railers – målfokusering, p-pladsen, pause-snakken etc. 
• Den gode afslutning – tjek-ud, feedbackrunder, 

mødeevaluering mv. 
 
Deltagerne opfordres desuden til at medbringe deres egen case 
(eksempel på et møde de skal forberede og lede), som de 
løbende kan reflektere over ift. anvendelse af metoderne. 
 
FORBEREDELSE   

Det forventes, at deltagerne har læst artikel om mødeledelse  
 
UNDERVISER 

Jesper Mathisen, HD(O) og Kaospilot  
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FORANDRINGSKOMMUNIKATION OG 
LEDELSE AF FORANDRINGER 

- Lær hvordan du styrer og kommunikerer forandringer og opnår 
resultater 

TID OG STED  

29. nov. 2017 kl. 9.00-16.00, Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Ledere der skal gennemføre organisatoriske forandringer og 
medarbejdere, som skal have nøgleroller i forandringen som 
projektledere, projektmedarbejdere eller forandringsagenter. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Det mest konstante er forandringen. Desværre viser langt de 
fleste både danske og internationale undersøgelser, at mere end 
60 procent af alle forandringer ikke realiserer de mål, der var 
selve grunden til forandringen. Ikke nødvendigvis på grund af 
modstand mod forandringen, men ofte fordi der ikke er taget 
fornødent hensyn til de barrierer, der typisk er i enhver 
forandring, og fordi kommunikation af forandringens 
nødvendighed ikke har været tydelig. 

Efter kurset har du fået overblik over de væsentligste faser i en 
typisk forandringsproces, og hvilke hindringer og muligheder der 
ofte er tilstede for at nå i mål med en succesfuld forandring. 

 Målet med kurset er, at du har fået et grundlæggende kendskab 
til forandringsledelse og forandringskommunikation, så du kan 
planlægge og gennemføre effektive og succesfulde forandringer. 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Forståelse af forandringsprocessen 
• Strategisk kommunikation for at visualisere forandringens 

nødvendighed og for at skabe opbakning og begejstring 
• Teknikker til håndtering af kritik og vanskelige situationer 
• Brug af forandringsagenter og involvering af evt. kritikere 
 
Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 
• Hvad skal der til for at skabe en succesfuld forandring? 
• Skal jeg gennemføre forandringen topstyret eller 

involverende? 
• Hvilke budskaber er væsentlige i forandringen, og hvordan 

kommunikerer jeg dem bedst muligt? 
• Hvordan håndterer jeg kritik, og hvordan håndterer jeg 

konkrete spørgsmål, når jeg end ikke selv er afklaret? 
 
Formen på kurset er en blanding mellem faglige oplæg, 
gruppearbejde og individuelle refleksionsøvelser. 
 
FORBEREDELSE   

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

UNDERVISER 

Kommunikationschef Jens Gregersen, der bl.a. er ekstern lektor i 
strategisk kommunikation samt forhandling og konflikthåndtering 
på CBS. Han har i en længere årrække arbejdet som ekstern 
rådgiver i forbindelse med forandringer i større organisationer.  
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KOMMUNIKER SÅ DU FÅR DINE BUDSKABER 
UD OG DINE OMGIVELSER MED 

Offentlige ledere som for eksempel skole- og institutionsledere 
skal med digitalisering og fremtidens skole stå solidt fast i en ny, 
kompleks hverdag. Vil du gerne lære at kommunikere og 
overbevise bedre i her-og-nu situationen, så din ledelsesretning 
står tydeligere frem, og dine medarbejdere følger dig? Vil du 
gerne have redskaber til at fortælle kort og klart, hvor vi skal hen 
uden at det vante forvaltnings- og fagsprog tager over? Så er 
dette kursus noget for dig. 

TID OG STED  

29. maj 2018 kl. 9.00-16.00, Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Alle ledere, mellemledere, afdelingsledere (og medarbejdere) 
som i hverdagen har brug for at kommunikere vigtige budskaber 
og retning bedre og mere klart mundtligt – for at overbevise og 
rådgive andre.  

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du styrket din gennemslagskraft i forskellige 
formidlingssituationer, for eksempel taler i og præsentationer for 
både små og store forsamlinger. Du får kendskab til, hvordan du 
sikrer, at dit budskab fremstår klart og forståeligt for modtagerne. 
Målet med kurset er, at du føler dig sikker i formidlingssituationer, 
både i de daglige her-og-nu situationer og ved større 
forsamlinger. Og at du lærer, hvordan du leverer et klart budskab 
og samtidig bevarer din autencitet. 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Budskabstræning 
• Det retoriske pentagram 
• Teknikker til at udtrykke sig kortfattet og præcist 
• Præsentationsteknik 
• Øvelser og træning i konkrete formidlingssituationer fra din 

hverdag 
 
FORBEREDELSE   

Du skal sende en case eller en aktuel sag til os før kurset, hvor 
det er vigtigt for dig at få kommunikeret det vigtigste først og 
være klar i mælet.  

UNDERVISER 

Kommunikationschef Jens Gregersen og specialkonsulent Mette 
Kristine Kjær Bach, Kommunikationsafdelingen. Begge har 
arbejdet som rådgivere og gennemført træning i budskabsudvik-
ling både for offentlige og private virksomheder. Jens Gregersen 
har desuden undervist i præsentationsteknik på alle 
ledelsesniveauer. 
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MEDIETRÆNING – NYT KURSUS 

Brænd igennem i medierne – i avisen, radio eller TV. Indimellem 
kalder medierne, og du skal fra det ene øjeblik det til andet være 
klar til at udtale dig på dit fagområde – med de spilleregler der nu 
en gang er i medieverdenen. Vil du gerne være forberedt på den 
situation, så er dette kursus noget for dig  

TID OG STED  

15. nov. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby 

MÅLGRUPPE 

Ledere og medarbejdere som har behov for at styrke deres 
personlige fremtræden, når de skal udtale sig på organisationens 
vegne, for eksempel til pressen. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du fået overblik over de væsentligste spilleregler, 
når du samarbejder med medierne, og hvordan du kan styrke din 
gennemslagskraft i radio- og tv-interview og telefoninterview med 
en journalist. Du får kendskab til forskellige forberedelses-
metoder og teknikker, når du skal præsentere, og lærer om 
hvordan du sikrer, at dit budskab fremstår klart og forståeligt for 
modtageren. Målet med kurset er, at du føler dig sikker i den 
spidse situation, hvor du hurtigt skal udtale dig til et medie. 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Budskabskortlægning 
• Det retoriske pentagram 
• Interviewaftaler 

• Teknikker til at udtrykke sig kortfattet og præcist  
• Præsentationsteknik 
• Øvelser og træning i konkrete formidlingssituationer fra din 

hverdag  
 
Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 
• Hvordan når jeg ud med mit budskab – kort, klart og præcist? 
• Hvordan sikrer jeg mig, at journalisten ikke ’render med en 

halv vind’? og at jeg slet ikke kan genkende det, jeg bliver 
citeret for? 

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

• Hvordan sikrer jeg mig, at jeg fremstår troværdigt – også når 
jeg skal præsentere ubehagelige budskaber? 

 
Kurset forudsætter høj deltageraktivitet og vil være en blanding 
mellem faglige oplæg, gruppearbejde og forskellige 
præsentations- og interviewsituationer – typisk med 
videodokumentation. Der er udarbejdet udførligt kursusmateriale, 
som der tages udgangspunkt i under kurset. 
 
FORBEREDELSE   

Ingen, men alle deltagere vil blive ringet op og interviewet ca. 14 
dage forud for kurset for at sikre, at indholdet bedst muligt 
afspejler deltagernes behov.  

UNDERVISER 

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

- Kommunikation in- og eksternt af uventede hændelser. 
Kommunikation af kritiske situationer er aktuelt som aldrig før 
blandt andet i lyset af, at information deles meget hurtigt via 
sociale medier.  

TID OG STED  

22. feb. 2018 kl. 9.00-16.00, Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Ledere og medarbejdere som indgår i en krisesstab, hvis en 
institution eller et område af kommunen pludselig skal håndtere 
en uventet og kritisk situation – uanset omfang eller betydning. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Som myndighed er Rudersdal Kommune forpligtet til at informere 
borgere, medier og andre interessenter i forbindelse med såkaldt 
uvarslede hændelser. Man taler tit om en dobbeltkrise. Det er, 
når en organisation håndterer krisen så dårligt, at der ud over 
den reelle krise også opstår en mediemæssig krise.  
 
Det betyder, at vi i vores måde at se kriser på – uanset årsag og 
art – må erkende, at selv om vores kriseledelse er fremragende, 
så vil vi i sidste ende blive bedømt på vores evne til at håndtere 
krisekommunikationen. Denne er derfor en fuldstændig integreret 
del af vores kriseledelse, for kritiske situationer stiller særlige 
krav til rettidig og korrekt kommunikation til alle interessenter i 
forbindelse med krisen. 
 
Efter kurset har du fået overblik over hvilke hensyn, der skal 
balanceres i kritiske situationer, uanset om der er tale om større 

forurening, bortgåede borgere eller andre situationer, som har 
markant betydning for en større gruppe af kommunens borgere. 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Stabsarbejde 
• Samarbejde med andre myndigheder 
• Beredskabsplanlægning og beredskabsplan 
• Budskabskortlægning 
• Teknikker til at udtrykke sig kortfattet og præcist  
• Øvelser og træning i konkrete mulige krisesituationer  
 
Kurset forudsætter høj deltageraktivitet og vil være en blanding 
mellem faglige oplæg, gruppearbejde og forskellige 
krisesituationer og dilemmaspil – typisk med 
videodokumentation. Der er udarbejdet udførligt kursusmateriale, 
som der tages udgangspunkt i under kurset. 
 
FORBEREDELSE   

Ingen, men alle deltagere vil blive ringet op og interviewet ca. 14 
dage forud for kurset for at sikre, at indholdet bedst muligt 
afspejler deltagernes behov.  

UNDERVISER 

Kommunikationschef Jens Gregersen og chefkonsulent Mette 
Kristine Kjær Bach, Kommunikationsafdelingen. Jens Gregersen 
har gennem en længere årrække rådgivet virksomheder og 
organisationer om kriseledelse og -kommunikation og har 
gennem fire år haft det ansvar for det nationale 
krisekommunikationsberedskab. Mette Bach har som rådgiver 
lang erfaring med medietræning og rådgivning af ledere i kritiske 
situationer.  
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OVERVÅG JER SELV PÅ DE SOCIALE MEDIER 
– OG GÅ FRA SHITSTORM TIL 
BRUGERDIALOG – NYT KURSUS 

Nogle forældre har lavet en gruppe på Facebook, hvor de 
diskuterer forhold i institutionen. En pårørende har lavet et kritisk 
opslag om daghjemmet på Twitter og I føler jer hængt ud på et 
fejlagtigt grundlag. I finder ved at tilfælde ud af, at en gruppe 
borgere for et halvt år siden har lavet en side på Facebook om 
kommunens hjemmepleje, hvor de deler information, som er 
misforstået. Hvad gør I nu? 

TID OG STED  

6. feb. 2018 kl. 9.00-11.00. Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Alle, som er interesserede i kommunikation på sociale medier og 
interesserede i at lære, hvordan man kan bruge omtale på 
sociale medier til noget positivt. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Du lærer at overvåge omtalen af jeres arbejdsplads på sociale 
medier. Formålet med overvågningen er selvfølgelig at kunne 
tage en shitstorm i opløbet. Men endnu vigtigere kan du bruge 
overvågningen til at lytte til, gå i dialog med og inddrage 
brugerne, så din arbejdsplads kan skabe bedre relationer til 
omverdenen. 
 

 

 

NDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Analyse af udfordringer og potentialer for jeres arbejdsplads 

tilstedeværelse på sociale medier – er I der/skal I være der? 
• Formål med brug af sociale medier – hvad kan l opnå ved 

selv at være aktive på sociale medier? 
• Redskaber til overvågning af personer og sider på sociale 

medier 
• Lær at vurdere, hvornår og hvordan I skal reagere på omtale 

på sociale medier 
• Lyt med, lær, gå i dialog og skab forståelse for jeres 

budskaber 
•  
 

FORBEREDELSE   

Send før kursusstart en mail til underviseren med følgende 
information:  

• Links til arbejdspladsens eventuelle sociale medie-profiler 
• Eventuelle eksempler på situationer, hvor jeres arbejdsplads 

har været omtalt på sociale medier og I overvejede, om I 
skulle reagere. 
 

UNDERVISER 

Lotte Jack Wenzel, Digitalredaktør, Kommunikationsafdelingen. 
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SÅDAN LAVER DU VIDEO MED MOBILEN 

Video er et effektivt værktøj til at dokumentere, undervise og 
evaluere aktiviteter og projekter. Korte film og videoer bruges 
allerede flere og flere steder i kommunen. På kurset bliver du 
klædt på til at optage og dele korte film og bruge dem til fx 
instruktion, udviklingsprojekter eller kommunikation. 

TID OG STED  

2. nov. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale 
’Richard Mortensen’ 

MÅLGRUPPE 

Alle medarbejdere og ledere, der vil lære at filme korte videoer 
med mobil eller iPad og få den delt.  

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset kan du selv lave en kort film med mobil eller iPad og 
dele den med omverdenen. Kurset er en blanding af oplæg med 
video og de erfaringer, som vi allerede har gjort os – og praktiske 
øvelser, hvor du lærer at finde, udvikle og afprøve gode ideer til 
video. 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

Du vil bl.a. lære: 
• Forberedelse af video med spørgsmål og planlægning 
• Filme og lave en hurtig redigering 
• Dele film på YouTube 
• Hvilket udstyr du skal have for at komme i gang 
 
FORBEREDELSE   

Medbring egen mobil eller iPad og husk at tage en oplader med. 
Hvis du ikke har mobil eller iPad, kan du låne. Husk at skrive til 
kursusadministrationen, hvis du skal låne.  

UNDERVISER 

Mette Kristine Kjær Bach, chefkonsulent 
Kommunikationsafdelingen og Jens Brændgaard Poulsen, 
udviklingskonsulent Borgerservice og Digitalisering. 
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MED-UDDANNELSE  

Det er besluttet, at alle MED-udvalgsmedlemmer skal have en 
uddannelse i MED-samarbejde. Kom og bliv klædt på til MED-
arbejdet. 
 
TID OG STED  

Kurset afholdes over to dage: 

25. og 26. sep. 2017 kl. 9.00-15.30, Birkerød Idrætscenter, 
Glassalen 

6. og 7. dec. 2017 kl. 9.00-15.30, Birkerød Idrætscenter, 
Glassalen 

27. og 28. feb. 2018 kl. 9.00-15.30, Birkerød Idrætscenter, 
Glassalen 

16. og 17. maj 2018 kl. 9.00-15.30, Birkerød Idrætscenter, 
Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Nye ledere og medarbejdere i MED-udvalgene, som ikke 
allerede har en MED-uddannelse.  

Det kan være en fordel at deltage flere fra samme M ED-
udvalg.   

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På kurset bliver du klædt på til at kunne bidrage aktivt til arbejdet 
hjemme i eget MED-udvalg.  

Du får du viden om formålet med MED-samarbejdet, rollerne og 
opgaverne for MED-udvalget, samt indsigt i hvordan MED-
organisationen er bygget op. Du får styr på det formelle grundlag 
og rammerne for MED-samarbejdet og inspiration til at tage med 
hjem til det daglige arbejde som MED-repræsentant.  

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• MED-idéen og formålet med den lokale MED-aftale 
• Kompetenceforhold i MED 
• Opgaver i MED 
• Rammer og vilkår for MED-samarbejdet 
• Information og drøftelse (medindflydelse) 
• Retningslinjer (medbestemmelse) 
 
Kurset er tilrettelagt med en stor afveksling mellem oplæg, 
refleksion og øvelser. Det formelle aftalegrundlag for MED-
samarbejdet bliver gennemgået, og I får mulighed for at 
reflektere over det og arbejde med det, så det bliver lettere at 
oversætte det til jeres eget MED-samarbejde.  
 
Koblingen til arbejdet i eget MED-udvalg er grunden til, at det kan 
være en fordel at deltage flere fra samme MED-udvalg.  
 
UNDERVISER 

Signe Willumsen, HR-udviklingskonsulent, Personaleområdet. 
Uddannet MED-underviser hos Parternes 
Uddannelsesfællesskab. 

SE OGSÅ 

Økonomi for MED-repræsentanter   
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ØKONOMI FOR MED-REPRÆSENTANTER 

Økonomi fylder stadig mere på dagsordenen i MED-udvalgene. 
Kom og få viden og værktøjer til denne del af MED-arbejdet. 

TID OG STED  

21. nov. 2017 kl. 9.00-11.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale 
’Richard Mortensen’  

13. mar. 2018 kl. 9.00-11.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale 
’Richard Mortensen’ 

MÅLGRUPPE 

Kurset er målrettet til MED-udvalgsmedlemmer. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du fået et overordnet kendskab til den 
kommunale budgetproces samt kommunens økonomistyring. 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

På kurset får du: 
• Et overblik over den politiske budgetproces 
• Vejledning i hvordan du læser og forstår et budget 
• Viden om hvordan og hvornår de kommunale budgetrammer 

fastlægges 
 
Du får en generel viden om budgetprocessen, og du bliver kort 
introduceret til den kommunale økonomistyring samtidig med, at 
det bliver gjort nærværende og tilgængeligt med konkrete 
eksempler fra hverdagen i Rudersdal Kommune. 

UNDERVISER  

Karin Strandbygaard, Funktionsleder for Budget og Controlling, 
Økonomi  

SE OGSÅ 

MED-uddannelsen 
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DEN OBLIGATORISKE ARBEJDSMILJØUD-
DANNELSE 

Er du ny i arbejdsmiljøorganisationen? 3 måneder efter du er 
valgt, skal du have deltaget i dette kursus.  

TID OG STED  

Kurserne holdes over tre dage sammen med Lyngby-Taarbæk 
Kommune. 
 
24. og 25. okt. og 14. nov. 2017, kl. 8.00-16.00 alle dage, 
Birkerød Idrætscenter, Glassalen 
 
MÅLGRUPPE 

Nyvalgte arbejdsmiljørepræsentanter og ledere i 
arbejdsmiljøorganisationen. Hvis du allerede har et godkendt 
arbejdsmiljø- eller § 9-kursus, som du har taget efter den 1. april 
1991, behøver du ikke tage uddannelsen igen 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På kurset får du viden om arbejdsmiljø og metoder, så du bliver i 
stand til at varetage de daglige opgaver i arbejdsmiljøgruppen. 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

I løbet af de 3 dage vil I bl.a. få viden om følgende emner: 
• Arbejdsmiljøloven  
• Arbejdsmiljøorganisationen - opgaver, roller og pligter  
• Årlig arbejdsmiljødrøftelse og arbejdspladsvurdering - APV  
• Risikovurdering og arbejdsulykker  
• Arbejdspladsbrugsanvisninger, instruktion og kontrol 
 
Undervisningen veksler mellem teori og praktiske øvelser og 
deltagernes erfaringer inddrages. Der vil være en hjemmeopgave 
mellem kursets 2. og 3. dag.  
 
NB!  Der er mødepligt på hele kurset.  
 
NB! Kurset er et betalingskursus: Pris: 2.500 kr. Husk at skrive 
EAN. nr. i e-tilmeldingsblanketten. Tilmelding er bindende. 
Meldes der afbud mindre end 2 uger før start, og vi ikke kan få 
afsat pladsen til en anden, er vi desværre nødsaget til stadig at 
opkræve beløbet. 

UNDERVISER 

Underviser fra Arbejdsmiljøcentret 
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DEN SUPPLERENDE ARBEJDSMILJØUDDAN-
NELSE 

Alle arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og 
arbejdsmiljøledere har behov for at vedligeholde deres viden om 
arbejdsmiljø, derfor samles vi til to dages konference i 
arbejdsmiljøets tegn. 

TID OG STED  

Afholdes over to dage: 
 
Den 5. okt. kl. 8.30-16.00 og 6. okt. kl. 8.30-13.00 2017  
i Birkerød Idrætscenter 
 
Har du ikke mulighed for at deltage begge dage, er det muligt at 
tilmelde sig dagene enkeltvis. 
 
Konferencens program og tilmelding kommer på intranettet efter 
sommerferien på siden: 
 
Personale/Arbejdsmiljø og arbejdsskader/ 
Arbejdsmiljøuddannelse og konference  
 
MÅLGRUPPE 

Arbejdsmiljørepræsentanter, tillidsrepræsentanter og ledere. 
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Trivselsdag for arbejdsmiljørepræsentanter – 
NYT KURSUS 

Er du ny arbejdsmiljørepræsentant, eller nåede du ikke at 
komme med på den 2-dags Trivselsuddannelse for 
arbejdsmiljørepræsentanter? Så får du her mulighed for at 
deltage i en trivselsdag, hvor indholdet er skåret til med konkret 
viden og værktøjer til trivsel på arbejdspladsen.  

TID OG STED  

16. nov. 2017 kl. 9.00-16.30, Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

MÅLGRUPPE 

Arbejdsmiljørepræsentanter. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du fået konkrete redskaber og viden om psykisk 
arbejdsmiljø, som du kan bruge i dit arbejde med trivsel og 
arbejdsmiljø på din arbejdsplads.  

Målet med kurset er, at du bliver klædt på til at kunne gå mere 
aktivt ind i arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel på din 
arbejdsplads. 

 

 

 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Det moderne arbejdsliv– mellem begejstring og belastning 
• Klassiske begreber i psykisk arbejdsmiljø, herunder 

a) De 6 guldkorn 
b) Social kapital og kerneopgaven 
c) Stress og stressforebyggelse 
d) Mobning 
e) Konflikter 

• Redskabskasse til det psykiske arbejdsmiljø 
• Robusthed – forebyggelse ift. mental sundhed 
 
Formen på kurset vil indebære høj deltageraktivitet og være en 
blanding mellem faglige oplæg, gruppearbejde samt 
plenumdiskussioner. 

UNDERVISER 

Lene Eriknauer, konsulent inden for arbejdsmiljø 
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FØRSTEHJÆLP – HJERTELUNGE-REDNING 
OG GENOPLIVNING MED HJERTESTARTER 

Chancen for at overleve et hjertestop mindskes med 7-10 % pr. 
minut der går, derfor er tidlig førstehjælp livsvigtig! Har din 
arbejdsplads eller enhed en medarbejder, som kan førstehjælp? 
Her har du muligheden for at blive klædt på til det. 

TID OG STED  

16. nov. 2017 kl. 9.00-15.30, Kulturcenter Mariehøj, lokale ’Per 
Kirkeby’ 

24. maj 2018 kl. 9.00-15.30, Kulturcenter Mariehøj, lokale ’Per 
Kirkeby’ 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere, der gerne vil kunne yde førstehjælp, og som 
arbejder på en arbejdsplads, hvor det ikke er et lovkrav, at man 
skal have et førstehjælpskursus. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På kurset lærer du hjerte-lungeredning og brug af hjertestarter.  

Du opnår viden og færdigheder, så du kan give Hjerte-Lunge-
Redning til en bevidstløs person med og uden normal 
vejrtrækning, samt hvordan du genopliver med hjertestarter. 

 

 

 

INDHOLD   

Du får blandt andet viden om: 
• Skab sikkerhed, stands ulykken og tilkald hjælp 
• Førstehjælpens 4 hovedpunkter 
• Bevidsthedstilstand 
• ABC-metoden 
• Stabilt sideleje 
• Overlevelseskæden 
• Basal genoplivning 
• Opbygning og betjening af hjertestarter (AED) 
• Psykisk førstehjælp 
 
Der vil blive anvendt cases og situationsøvelser i undervisningen. 
 
NB!  Med hensyn til påklædning vil der foregå praktiske øvelser 
på gulvet, så praktisk tøj anbefales. 

UNDERVISER 

Anders Prins, instruktør Nordsjællands Brandvæsen  

 

  



SUNDHED 
 

38 | Rudersdal Kommune 

 

5 VEJE TIL ET GODT LIV 

”Hvordan har du det?” Det spørger vi ofte hinanden om. Men 
hvad skal der til, for at vi ærligt kan svare ”Jeg har det faktisk 
rigtig godt”? Det inspirerer denne workshop til at sætte fokus på!  

Du bliver introduceret til konceptet 5 veje til et godt liv og får 
inspiration og redskaber til at arbejde med 5 veje til et godt liv. 

TID OG STED  

14. mar. 2018 kl. 9.00-12.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale 
’Richard Mortensen’ 

MÅLGRUPPE 

Workshoppen er for dig, der gerne vil introduceres til 5 veje til et 
godt liv og have en bedre forståelse af, hvordan konceptet kan 
anvendes i dit daglige arbejde.  

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På workshoppen bliver du introduceret konceptet 5 veje til et 
godt liv og til mental sundhed. Med 5 veje til et godt liv bliver du 
opmærksom på, hvad der skaber glæde hos dig. Vi reflekterer 
sammen og du bliver inspireret til, hvordan konceptet kan bruges 
i dit arbejde. 
 
 
 
 
 
 
 
 

INDHOLD   

Du får viden om 
• 5 veje til et godt liv 
• Mental sundhed 
• Hvad der påvirker vores mentale sundhed 
• Hvordan det står til med mental sundhed i kommunen 

 
5 veje til et godt liv er fem enkle principper, der bygger på 
forskningsbaseret viden om, hvordan glæde i hverdagslivet og 
mulighederne for et godt liv kan øges. 5 veje til et godt liv sætter 
fokus på, at vi alle kan blive bedre til at gøre mere af det, der gør 
os glade og giver energi. 5 veje til et godt liv handler således om, 
at træffe bevidste valg, der skaber mere glæde i hverdagen. 
 
5 veje til et godt liv 

1) Styrk dit netværk 
2) Lær noget nyt 
3) Lev dit liv aktivt 
4) Vær til stede i nuet 
5) Giv af dig selv 

 
Formen på workshoppen vil indebære høj deltageraktivitet og 
være en blanding mellem faglige oplæg, øvelser samt 
plenumdiskussioner. 

UNDERVISER 

Medarbejdere fra Sundhed og forebyggelse, Ældreområdet 
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HYGIEJNEKURSUS 

Ca. 29.000 tabte arbejdsdage pr. år. Så mange dage er voksne 
fraværende fra arbejde pga. forkølelse og lignende i en 
kommune som Rudersdal. Og der er ca. 70.000 tilfælde af 
infektion med diarre eller opkastninger om året. Det gode er, at vi 
kan gøre noget ved det. 

TID OG STED  

11. okt. 2017 kl. 8.30-15.30, Birkerød Idrætscenter, Glassalen  

11. apr. 2018 kl. 8.30-15.30, Birkerød Idrætscenter, Glassalen 

NB!  Kl.8.30-13.00 er for alle medarbejdere og ledere. Kl. 13.00-
15.30 forsætter kurset for medarbejdere, som arbejder med pleje 
dvs. primært medarbejdere fra Ældre-, Børne- og Socialområdet. 

MÅLGRUPPE 

Kurset er for alle ressourcepersoner på hygiejneområdet samt 
medarbejdere med interesse i hygiejnearbejdet. Det kan være du 
arbejder som fx jobkonsulent, pædagog, lærer, hjemmehjælper 
eller halinspektør. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Infektioner påvirker rigtig manges hverdag og det kan vi gøre 
noget ved gennem øget opmærksomhed på hygiejne, og 
hvordan vi stopper smitte. På dette kursus lærer du, hvordan du 
kan gøre en forskel i dit daglige arbejde. 

Du lærer om infektioner og hygiejne, og hvordan vi kan stoppe 
smitte. 

 

INDHOLD   

På kurset får du viden om:  

• Mikrobiologi  
• Infektioner 
• Smitteveje 
• Rengøring 
• Værnemidler 
• Personlig hygiejne 
• Resistente bakterier 

 

Kurset veksler mellem oplæg og diskussioner, der tager 
udgangspunkt i dine og kollegaers erfaringer og udfordringer. 

UNDERVISER 

Hygiejnesygeplejersker fra Herlev Hospital underviser i 
samarbejde med kommunens hygiejnegruppe 

  



SUNDHED 
 

40 | Rudersdal Kommune 

 

TIDLIG OPSPORING AF ALKOHOLPRO-
BLEMER 

Mere end hver femte borger i Rudersdal har et risikabelt 
alkoholforbrug, dvs. storforbrug eller tegn på afhængighed. Dette 
har store konsekvenser for den enkelte borger, men medfører 
også ofte dårlig trivsel for hele familien. Lær, hvordan du kan 
identificere tidlige symptomer og tegn på et alkoholproblem, 
italesætte en bekymring og motivere til sundere alkoholvaner. 

TID OG STED  

12. sep. 2017 kl. 8.30-15.30, Birkerød Idrætscenter, Glassalen  

MÅLGRUPPE 

Kurset er for alle, som har direkte kontakt med borgere. Du kan 
fx arbejde som sagsbehandler, jobkonsulent, pædagog, lærer, 
hjemmehjælper eller støttekontaktperson. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Du får viden om  

• redskaber til samtalen med borgere om alkoholvaner 
• hvilke symptomer kendetegner en storforbruger af alkohol 
• fakta om og skadevirkninger af alkohol 
• hvordan alkohol påvirker hjernens biokemi  
• behandlingstilbud i Rudersdal Kommune 

 

INDHOLD   

Kurset består af en kursusdag og veksler mellem oplæg, cases 
og gruppearbejde, der tager udgangspunkt i dine og kollegaers 
erfaringer og udfordringer.  

UNDERVISER 

Sygeplejerske og familieterapeut Patricia Stenner og 
Sundhedskoordinator Mia Christensen, Sundhed og 
forebyggelse, Ældreområdet.  
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KMD OPUS – ROLLEBASERET INDGANG OG 
FORHANDLING 

Bliv klædt på i hvordan Rollebaseret Indgang kan hjælpe dig med 
indberette sygedom, engangsydelser, personalemappen, og 
hvordan du laver tillæg og ansættelse via OPUS Forhandling. 

TID OG STED  

23. nov. 2017 kl. 9.00-16.00, it-lokalet i Søndervangshallen 

20. mar. 2018 kl. 9.00-16.00, it-lokalet i Søndervangshallen 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere som har adgang og skal arbejde med 
OPUS Rollebaseret Indgang. 

Kurset kan også skræddersys til et område eller institution efter 
aftale med underviser 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du fået kenskab til, hvor du kan finde oplysninger 
på medarbejdere, laver ansættelser, fratrædelser, ændringer i 
arbejdstid, indberette sygedom (gælder ikke bruger af Vagtplan), 
indberette engangsbeløb, ligger data i personalemappen, og 
hvordan du arbejder med Opus Forhandling. 

 

 

 

INDHOLD   

Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 
• Hvordan opretter jeg nye medarbejdere, og hvad skal jeg 

være opmærksom på i den forbindelse 
• Hvordan arbejder jeg med OPUS Forhandling 
• Hvordan ligger jeg oplysninger i Personalemappen 
• Hvordan finder jeg oplysninger, om hvor meget en 

medarbejder har fået i tillæg en given måned, og hvis det 
skal rettes 

• Hvordan indberetter jeg sygdom/nedsat tjeneste – (gælder 
ikke bruger af Vagtplan) 

 
FORBEREDELSE 

Vi tager udgangspunkt i relevante data for eget personale, derfor 
er det vigtigt, at du er blevet oprettet i Opus Personale med de 
rigtige afgræsninger, dette bliver kontrolleret inden kurset starter.  
 
UNDERVISER 

Carsten Holst Madsen, lønsagsbehandler, Personaleområdet  
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KMD OPUS – MIT FORVENTEDE REGNSKAB 
OG LØN- OG PERSONALERAPPORTERING  

Bliv klædt på til at håndtere funktioner omkring Økonomistyring 
og rapportering af lønforbrug samt personale i KMD OPUS. 

TID OG STED  

19. sep. 2017 kl. 9.00-16.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

23. jan. 2018 kl. 9.00-16.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

15. maj 2018 kl. 9.00-16.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

MÅLGRUPPE 

Ledere og administrative ledere med ansvar for at budgetterne 
overholdes. Det vil sige ansvar for økonomistyringen som består 
af den bagudrettede kontrol af bogføringer og den fremadrettede 
styring af forbrug og budget.   
 
Kurset kan også skræddersys til et område eller institution efter 
aftale med underviser. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Formålet med kurset er at klæde dig på til at håndtere 
funktionerne omkring økonomistyring i OPUS Mit Forventede 
Regnskab (MFR). Desuden lærer du rapportering af lønforbrug 
samt personaleoplysninger.  
 
 
 
 
 

Du lærer at forholde dig kritisk til den prognose som Mit 
Forventede Regnskab danner samt indarbejde egen viden i 
prognosen.  
 
Endelig lærer du at danne rapporter vedr. lønforbrug, personale, 
fravær mv. 
 
INDHOLD   

Du får blandt andet:  
 
• Kort introduktion til OPUS MFR 
• En gennemgang af prognosen for udgifterne for resten af året 
• De forhold man typisk skal være opmærksom på vedr. 

prognosen 
• Mulighed for at kvalitetssikre prognosen for både løn og øvrig 

drift for din egen afdeling/institution, idet du lærer at 
indarbejde din viden i prognosen, og dermed viden om dit 
årsbudget kan holde 

• Viden om hvordan man danner OPUS rapporter, vedr. f.eks. 
lønforbrug, lønrefusioner lønsammensætning, kønsfordeling, 
personaleoversigt til virksomhedsplan, fraværsstatistikker 
mm. 

 
UNDERVISER 

Ib Normann, faglig supervisor, Personaleområdet. 
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KMD OPUS – MIT FORVENTEDE REGNSKAB 
WORKSHOP BUDGET 2018  

Kom og arbejd med OPUS Mit Forventede Regnskab (MFR) 
budget 2018 og skab grundlaget for en perfekt økonomistyring af 
dit regnskab for 2018!  

På workshoppen får du på et tidligt tidspunkt mulighed for at 
kvalitetssikre prognosen og overblik over om budgettet for 2018 
holder i forhold til de forventede udgifter. 

TID OG STED  

7. dec. 2017 kl. 8.30-11.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

7. dec. 2018 kl. 12.30-15.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

MÅLGRUPPE 

Ledere og administrative medarbejdere der arbejder med Mit 
Forventede Regnskab. 
 
HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Målet med workshoppen er, at du går der fra med fuldt overblik 
over din institutions eller afdelings økonomi for 2018. På 
workshoppen får du mulighed for i fred og ro og med kyndig 
vejledning at kvalitetssikre prognosen for både løn og øvrig drift, 
idet du indarbejder din viden i prognosen.  
 
Således får du på et tidligt tidspunkt overblik over om budgettet 
for 2018 holder i forhold til de forventede udgifter. 
 
 
 

Du lærer at:  
• forholde dig kritisk til den prognose som Mit Forventede 

Regnskab danner 
• indarbejde egen viden i prognosen 
 
INDHOLD   

Du får blandt andet: 
• En kort gennemgang af prognosen 
• Hvordan prognosen er blevet til? 
• Hvad er med i prognosen, og hvad er ikke med i prognosen?  
• De forhold man typisk skal være opmærksom på  
• En kort repetition af hvordan man indtaster ændringer 
 
Herefter får du lejlighed for uforstyrret at arbejde med OPUS Mit 
Forventede Regnskab for dit eget område/afdeling og få hjælp og 
sparring til netop dine udfordringer. 
 
 
UNDERVISER 

Ib Normann, faglig supervisor, Personaleområdet. 

 

  



PERSONALE OG ØKONOMI 
 

45 | Rudersdal Kommune 

 

KMD OPUS – ØKONOMIRAPPORTERING  

Bliv klædt på til at håndtere funktioner omkring økonomi 
rapporter i KMD OPUS. 

TID OG STED  

2. nov. 2017 kl. 9.00-12.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

25. apr. 2018 kl. 9.00-12.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

MÅLGRUPPE 

Økonomimedarbejdere som har adgang til KMD OPUS med 
rolleprofilen: Økonomimedarbejder med adgang til 
lønoplysninger. 

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

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Formålet med kurset er at klæde dig på til at håndtere funktioner 
omkring rapportering. Vi tager udgangspunkt i relevante data. De 
rapporter, som vi laver på kurset, vil du kunne gøre brug af efter 
kurset 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

Vi kommer bl.a. omkring: 
• Kort intro til OPUS Økonomi 
• Rapporteringsmuligheder i økonomirapporter vedrørende 

forbrug og budget 
 
UNDERVISER 

Kenneth Jacobsen, Analysekonsulent, Økonomi. 
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KMD OPUS – BILAGSBEHANDLER OG 
REGNINGER 

I sidste års katalog var der også tilbud om kurser i KMD OPUS 
bilagsbehandler, hvor du kunne blive klædt på til at arbejde med 
elektronisk bilagsbehandling, og  KMD OPUS regninger hvor du 
blev klædt på til at arbejde med regninger og salgsstyring.  

 

TILBUD OM SIDEMANDSOPLÆRING  

Dette kursustilbud er blevet afløst af tilbud om 
sidemandsoplæring, hvor du kan kontakte en medarbejder fra 
Økonomi, som vil hjælpe dig med at lære de konkrete funktioner i 
OPUS i forhold til bilagsbehandling eller regninger at kende. 

 
KONTAKT   

Du kan kontakte Janni Skjønnemand på telefon 46 11 20 33 eller 
mail jask@rudersdal.dk for at lave en aftale om oplæring i 
bilagsbehandling eller regninger.  
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UDBUD FOR BEGYNDERE  

Kom og bliv introduceret eller få opfrisket udbudsloven og få styr 
på de væsentligste elementer i forhold til udbud og 
aftaleindgåelse.  

TID OG STED  

22. nov. 2017 kl. 9.00-15.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale ’Per 
Kirkeby’ 

17. apr. 2018 kl. 9.00-15.00, Kulturcenter Mariehøj, lokale ’Per 
Kirkeby’ 

MÅLGRUPPE 

Kurset henvender sig til medarbejdere, der skal til at arbejde med 
udbud/aftaleindgåelser, og til medarbejdere som ønsker et 
Brush-up på udbudsreglerne. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På kurset gennemgås den helt grundlæggende udbudsret. På 
kurset får du et indblik i de regler, der gælder for offentlige 
ordregivere i forbindelse med handel med private leverandører. 
 
På kurset vil udbudsloven blive gennemgået, og vi vil give dig et 
overblik over de vigtigste bestemmelser heri. Gennem 
undervisning og øvelser vil du blive introduceret for nogle af de 
faldgruber, der er i forbindelse med gennemførelse af et udbud. 
 
 
 
 
 

INDHOLD   

Vi kommer bl.a. omkring:  
• Introduktion og gennemgang af udbudsloven 
• Anvendelsesområde 
• Beregning af kontraktværdien 
• Dokumenterne der lægger til grund for et udbud – herunder 

udarbejdelse af kravspecifikationer 
• Tildelingsmodeller og evalueringsmodeller 
 
Du får gennemgået de forskellige regler og værktøjer samtidig 
med, at de bliver gjort nærværende og tilgængelige med 
konkrete eksempler fra hverdagen i Rudersdal Kommune.  
 
Formen på kurset vil være en afveksling mellem oplæg, øvelser 
og diskussion i plenum. Så du får også mulighed for at blive 
inspireret af viden og erfaringer fra dine kollegaer i andre 
områder, som også arbejder med udbud og aftaleindgåelse. 
 
 
UNDERVISER 

Charlotte Vibe Seeberg, Indkøbschef og Monica Holm Jensen, 
udbudskonsulent 
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KONTRAKTSTYRING I PRAKSIS – FÅ BEDRE 
ØKONOMI I DINE AFTALER – NYT KURSUS 

Kom og bliv introduceret til hvordan vi arbejder med 
kontraktstyring i praksis i Rudersdal Kommune. 

TID OG STED  

25. okt. 2017 kl. 9.00-11.00, Kulturcenter Mariehøj, Richard 
Mortensen 

7. feb. 2018 kl. 9.00-11.00, Kulturcenter Mariehøj, Per Kirkeby 

MÅLGRUPPE 

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der jævnligt 
køber ydelser ved private leverandører. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På kurset lærer du de grundlæggende kontraktstyringsteknikker, 
så du får den forventede kvalitet og økonomi ud af dine aftaler. 

Mange aftaler indeholder skjult økonomi i form af gebyrer, 
bodsbestemmelser, service og garanti mv. Det er alle elementer, 
som leverandørerne har indregnet i deres tilbud, men som vi ofte 
ikke får udnyttet tilstrækkeligt.  

På kurset får du indblik i, hvordan du får den nødvendige viden 
om din egen aftale og får fulgt op på den. 

 

 

INDHOLD   

Vi kommer bl.a. omkring:  
• Præsentation af Rudersdal Kommunes 

kontraktstyringskoncept 
• Eksempler på kontraktstyring – god og mindre god 
• Proces ved implementering af aftaler 
 
Formen på kurset vil være en afveksling mellem oplæg, øvelser 
og diskussion i plenum. Så du får også mulighed for at blive 
inspireret af viden og erfaringer fra dine kollegaer i andre 
områder, som også løbende køber hos private leverandører. 
 
UNDERVISER 

Charlotte Vibe Seeberg, Indkøbschef og Monica Holm Jensen, 
udbudskonsulent 

 

 

 

 

 

 

 

 



INDKØB OG UDBUD 
 

  50 | Rudersdal Kommune 

 

SÅDAN INDHENTER DU TILBUD – NYT 
KURSUS 

Kom og bliv introduceret for de grundlæggende regler for køb 
under 1,5 mio. kr., og få styr på hvordan du gennemfører 
indhentning af tilbud. 

TID OG STED  

12. dec. 2017 kl. 9.00-12.00, Kulturcenter Mariehøj, Richard 
Mortensen 

23. maj 2018 kl. 9.00-12.00, Kulturcenter Mariehøj, Richard 
Mortensen 

MÅLGRUPPE 

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, der jævnligt 
køber ydelser fra private leverandører – og hvor købene er under 
1,5 mio. kroner. (Køb over 1,5 mio.kr. undervises der i på kurset 
”Udbud for begyndere”). 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

På kurset gennemgås de helt grundlæggende regler for køb 
under 1,5 mio. kr. Med udbudsloven er der kommet nye og flere 
regler for indkøb under 1,5 mio.kr.  

På kurset vil de dele af udbudsloven, der regulerer køb under 1,5 
mio. kr. blive gennemgået, og vi vil give dig et overblik over de 
vigtigste bestemmelser heri. Gennem undervisning og øvelser vil 
du blive introduceret for nogle af de faldgruber, der er i 
forbindelse med gennemførelse af en tilbudsindhentning. Der vil 
være fokus på udfordringerne ved at handle på leverandørernes 

aftalevilkår, og de fordele som du får ved at bruge Rudersdal 
Kommunes standardskabeloner. 

Efter kurset vil du have indblik i, hvordan du gennemfører en 
tilbudsindhentning, herunder brug af standardskabelonerne – og 
hvad du skal være særligt opmærksom på, når du køber ydelser 
af en privat leverandør. 

INDHOLD   

Vi kommer bl.a. omkring:  
• Introduktion og gennemgang af relevante bestemmelser i 

udbudsloven, aftaleloven og købeloven 
• Proces ved tilbudsindhentning, herunder brug af forhandling 
• Brug af standarddokumenter 
• Udfordringer ved brug af leverandørens aftalevilkår 
 
Du får gennemgået de forskellige regler og værktøjer samtidig 
med, at de bliver gjort nærværende og tilgængelige med 
konkrete eksempler fra hverdagen i Rudersdal Kommune.  
 
Formen på kurset vil være en afveksling mellem oplæg, øvelser 
og diskussion i plenum. Så du får også mulighed for at blive 
inspireret af viden og erfaringer fra dine kollegaer i andre 
områder, som også løbende køber hos private leverandører. 
 
UNDERVISER 

Charlotte Vibe Seeberg, Indkøbschef og Monica Holm Jensen, 
udbudskonsulent
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ACADRE 

Acadre er vores fælles elektroniske journaliseringssystem. Så 
hvis du er ny administrativ medarbejder i kommunen, er der stor 
sandsynlighed for at dette kursus er relevant for dig. 

TID OG STED  

7. sep. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet  

12. okt. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

9. nov. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

4. jan. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

8. mar. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

5. apr. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

8. maj 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

7. jun. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

MÅLGRUPPE 

Nye brugere af Acadre. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du opnået kendskab til Acadre på brugerniveau. 

 

 

INDHOLD   

Vi vil bl.a. se på funktionerne: 
• Layout – Menupunkter, feltvælger 
• Journalisering (emnesager) - Fra Acadre, Postsystem, 

Word, stifinder 
• Arbejde med sager - Foretrukne, omjournalisere, styring, 

notifikation 
• Arbejde med dokumenter - Redigere, lås, kopiere, flyt 
• Søgning - Efter sager og dokumenter 
• Sendefunktionen - Link, vedhæft, Pdf 
• Notater, bilag og aktiviteter   
• Hvor og hvordan kan du få hjælp? - Superbrugerne, 

minivejledning m.m. 
 
Der vil være mange praktiske øvelser. 

UNDERVISER 

Susanne Hansen, sekretær, Økonomi og superbruger i Acadre 

 
”Jeg har fået et meget bedre overblik over mulighederne i 
Acadre.” 
 
Tidligere kursist 
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EFFEKTIV BRUG AF OFFICEPAKKEN – NYT 
KURSUS 

Spild ikke tiden – kom og få for en række tidsbesparende tips og 
tricks til WORD, EXCEL og OUTLOOK, der vil gøre din hverdag 
med Office-pakken endnu lettere og mere effektiv.  

TID OG STED  

31. okt. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet  

14. jun. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

MÅLGRUPPE 

Nuværende brugere af Officepakken, der ønsker at udnytte 
programmernes muligheder bedre i en travl hverdag. Det 
forudsættes, at du i nogen grad arbejder med Word, Excel og 
Outlook. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Du bliver præsenteret for en række tips og tricks til Word, Excel 
og Outlook, hvor du via en gennemgang bliver præsenteret for 
tidsbesparende funktioner, som gør dagligdagen med 
Officepakken lettere. Du lærer genveje og værktøjer og får 
inspiration til gode og praktiske arbejdsmetoder, som i det 
daglige vil kunne spare dig for unødvendigt spildtid. 
 
INDHOLD   

WORD – blandt andet: 
• Tilpas brugerfladen i Word til dit behov 
• Effektive genvejstaster 

• Lær at bruge informationer og koder på linealen til 
opsætning af dokumenter 
 

• Gem og genbrug tekster du skriver ofte med ”hurtige 
dele” 

• Krydshenvisninger – dynamiske sidehenvisninger 
• Lær at integrere billeder sammen med tekst 
• Send mails med brevfletning fra Word til Outlook 
• Lær at genbruge tekst som du skriver ofte 

 
EXCEL – blandt andet  

• Lær effektive teknikker til indtastning – små fif der sparer 
masser af tid 

• Tips til opbygning af formler 
• Håndter store data let og overskueligt med tabel og 

Pivotmulighederne 
• Effektiviser dine udskrifter 

 
OUTLOOK – blandt andet 

• Nyttige genvejstaster til arbejdet i Outlook 
• Opsætning af Outlook så du forstyrres minimalt 
• Hurtige trin – automatisering af arbejdsgange 
• Oprettelse af flere signaturer 
• Del din kalender med eksterne, samt se eksterne 

personers kalender. 
 
Formen på kurset indebærer høj deltageraktivitet. 
 
UNDERVISER  

Underviser fra Officekurser.dk 
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POWER POINT – STRUKTUR OG DESIGN – 
NYT KURSUS 

Du vil på kurset her lære at analysere dit publikum, så du kan 
opbygge fængende og overbevisende præsentationer. Du vil få 
en værktøjskasse fyldt med designtips og tricks.  

TID OG STED  

14. dec. 2017 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

MÅLGRUPPE 

Kurset henvender sig til medarbejdere og ledere, som ønsker at 
nuancere deres Power Point præsentationer, og gøre dem mere 
levende og visuelle frem for de klassiske tunge tekstdias. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du lært at opbygge fængende og overbevisende 
præsentationer, som fanger deltagernes opmærksomhed og får 
dem til at reagerer på budskabet – en præsentation der 
understøtter dit budskab, og hvor alt unødvendigt tekst og grafik 
er skåret væk.   
 
Du vil få en værktøjskasse med værktøjer til at designe en visuel 
og virkningsfuld præsentation.  
 
 
 
 
 
 
 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
 
Hvordan du skal strukturere din præsentation: 

• Analyser din målgruppe og målret præsentation 
• Tydeliggøre dit budskab 
• Tænke i historier i stedet for slides 
• Arbejde med mål – hvad vil du gerne have folk skal huske 

eller gøre efter at have hørt din præsentation 
Layout 

• Introduktion til layout og grids 
• Skab ro og harmoni i dit layout 

 
Grafiske og visuelle virkemidler 

• Få værktøjer til at finde inspirerende illustrationer eller 
billedere som understøtter budskabet 

• Bliv inspireret til at bruge andre opstillinger end bullet 
points 

• Animationer 
 
Formen på kurset indebærer høj deltageraktivitet og vil være en 
blanding mellem teori, og du selv får lov til at arbejde med 
udarbejdelse af visuelle præsentationer. 
 
UNDERVISER  

Underviser fra Officekurser.dk 
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WORD 2010 - GRUNDLÆGGENDE 

På kurset lærer du de grundlæggende funktioner i 
tekstprogrammet Word 2010 at kende. 

TID OG STED  

Kurset afholdes over to dage: 

6. og 7. feb. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet  

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere som lige er begyndt at bruge Word. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset kan du skrive i tekstbehandlingsprogrammet Word, 
og har lært grundfunktionerne i det. 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med:  
• Start af Word  
• Gennemgang af skærmbilledet Word 
• Oprette, gemme og lukke et dokument 
• Arbejde med et dokument inkl. koder 
• Formatering af tekst og afsnit 
• Punktopstilling 
• Klip, kopier, sæt ind og flyt 
• Stavekontrol 
• Tabulatorer 
• Sideopsætning og sidehoved- og fod 
• Udskrivning 
 
Der vil være mange praktiske øvelser undervejs i kurset. 
 
UNDERVISER 

Bo Jønsson, AOF 
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WORD 2010 - VIDEREGÅENDE 

Få udvidet dit kendskab til Word 2010! 

TID OG STED  

11. apr. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere, der anvender Word, og som, og som gerne vil 
lære flere af mulighederne i Word at kende. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Ved kurset lærer du forskellige funktioner i Word, som gør det 
lettere for dig at arbejde med tekstbehandling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med:  
• Sideformatering 
• Autotekst 
• Sideskift og sektionsskift 
• Spalter 
• Billeder og grafik 
• Tabeller 
• Skabeloner 
• Typografier 
• Indeks og indholdsfortegnelse 
• Fodnoter og slutnoter 
• Brevfletning og adresseetiketter 
 
Kurset er en afveksling mellem præsentation og praktiske 
øvelser. 

UNDERVISER 

Bo Jønsson, AOF 
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EXCEL 2010 - GRUNDLÆGGENDE 

På kurset lærer du de grundlæggende funktioner i 
regneprogrammet Excel 2010 at kende. 
 
TID OG STED  

Kurset afholdes over to dage: 

13. og 14. mar. 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-
lokalet 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere, der anvender Excel. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du et overblik over brugerfladen i Excel, og du 
kan opstille enkle beregninger, formatere celler og generere 
grafer i programmet. 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Start af Excel og gennemgang af skærmbilledet Excel 
• Oprette, gemme og lukke mapper 
• Arbejde med formler og funktioner 
• Flytning og kopiering 
• Procentregning 
• Formatering af kolonner, rækker og tekst 
• Anvendelse af rammer og streger 
• Arbejde med farver 
• Indsætte rækker og kolonner 
• Oprette diagram 
• Sidehoved og – fod 
• Formatering af celler, autofyld og intelligent kopiering 
 
Der vil være mange praktiske øvelser. 
 
UNDERVISER 

Bo Jønsson, AOF 

”Jeg fik mange fif med, som kan gøre hverdagen med Excel lidt 
lettere” 
 
Tidligere kursist 
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EXCEL 2010 - VIDEREGÅENDE 

Kom og få udvidet dit kendskab til Excel 2010! 

TID OG STED  

2. maj 2018 kl. 9.00-16.00, Kulturcenter Mariehøj, IT-lokalet 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere, der anvender Excel, og som gerne vil 
lære flere af Excels funktioner at kende. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset kan du anvende flere af mulighederne i Excel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Ark og projektmapper  
• Validering 
• Formelrevision 
• Funktioner 
• Dataanalyse og beregningsværktøjer 
• Pivottabeller 
 
Der vil være mange praktiske øvelser.  

UNDERVISER 

Bo Jønsson, AOF
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RUDERSDAL IT’S BRUGERADMINISTRATION – 
NYT KURSUS 

Kom og få styr på systemet til brugeradministration af IT-brugere 
i Rudersdal Kommune.  

TID OG STED  

14. nov. 2017 kl. 9.00-12.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

10. apr. 2018 kl. 9.00-12.00, IT-lokalet i Søndervangshallen 

MÅLGRUPPE 

Medarbejdere og ledere som har arbejdsopgaver med at 
administrere medarbejderes IT-adgang til Kommunens 
administrative netværk. 

HVAD LÆRER JEG VED KURSET?   

Efter kurset har du lært, hvordan du administrerer nye og ophørte 
medarbejdere i din afdeling. Du får kendskab til de smarte 
funktioner, som du med få klik kan udfylde.  
 
Målet med kurset er, at du får forståelse for processerne, som 
ligger i systemet til brugeradministration – både dem som du kan 
se, og dem som ligger automatiseret bag systemet. 
 
INDHOLD   

På kurset arbejder vi med: 
• Oprettelse af nye medarbejder 
• Sletning af ophørte medarbejder 
• Ændringer af medarbejder, f.eks. hvis de flytter afdeling 

internt i kommunen 

• Bestilling af udstyr til nye medarbejdere 
• Medarbejderoversigt i afdelinger 
• Feedback – programmet er altid i udvikling, så der 

modtages gerne forslag til forbedringer.   
 
Du vil bl.a. få svar på spørgsmålene: 

• Hvorfor bruger Rudersdal Kommune 
brugeradministrationsmodulet? 

• Hvordan hænger oprettelse, sletning og ændring af 
medarbejder teknisk sammen? 

 
Med udgangspunkt i konkrete eksempler, cases og 
gruppearbejde kommer vi omkring: 

• Følg en medarbejderoprettelse, samt en medarbejder der 
flytter afdeling, og en som stopper  

• Hvordan der kan laves yderligere tilføjelser til 
medarbejderen. 

 
Formen på kurset indebærer høj deltageraktivitet og vil være en 
blanding af faglige oplæg, gruppearbejde samt 
plenumdiskussioner. 
 
FORBEREDELSE   

Det forventes, at deltagerne har adgang til Rudersdal 
brugeradministrations modul, hvis du ikke har adgang, skal din 
leder sende en bestilling til IT, om at du skal have adgang. 
 
UNDERVISER  

Freddy Holm, IT-Konsulent i Rudersdal IT 

 


