
 

O Sense® UDDANNELSESLEDER, Ledelse og kompetenceudvikling – 5 ECTS-

point (DLU) 

Lær at uddanne andre til at skabe et væredygtigt arbejdsmiljø via O Sense® 

Skab din egen forretning via denne banebrydende teori om personligt overskud 

• Gør dig i stand til teoretisk og i praksis at kunne kompetenceudvikle og 

eksaminere studerende til O Sense® træner og O Sense® konsulent. 

• Giver dig teoretisk viden til at kunne forklare og videregive teorierne samt 

praktisk erfaring og forståelse til at kunne træne andre i at guide enkeltpersoner 

og grupper i at arbejde med det personlige overskud. 

• Giver dig mulighed for at være tilknyttet O Sense® som certificeret 

uddannelsesleder. 

O Sense® UDDANNELSESLEDER består af 2 x 3 og 5 x 6 timers fysisk undervisning, 

hvor der trænes i at kompetenceudvikle (planlægge, undervise og eksaminere andre). Der 

samles op på teorierne, samt trænes de praktiske øvelser i at guide andre gennem de syv 

overskudstilstande. Pensum og uddannelsesplan gennemgås.  

Der skal afleveres en eksamensopgave på max 10 sider. Mundtlig eksamen i forhold til 

eksamensopgaven foregår på Zealand Sjællands Erhvervsakademi.  

Vi anbefaler små eksklusive hold på 1-2 personer. Men andet kan aftales. Det kræves, at 

O Sense® konsulent er bestået, inden uddannelsen til uddannelsesleder påbegyndes. 

PRIS: 62.000 kr. eks. moms 

Der kan søges støtte til uddannelsen / valgfag til Diplomleder Uddannelsen her: 

Statens Kompetencefond, Den Kommunale Kompetencefond, Kompetencefonde 

https://kompetenceudvikling.dk/fonden/
https://denkommunalekompetencefond.dk/
https://www.kompetencefonde.dk/


Formål  

Det er formålet, at den studerende tilegner sig viden, færdigheder og kompetencer til at 

tilrettelægge og gennemføre kompetenceudviklingsaktiviteter (individ eller på gruppe/ 

teamniveau) med udgangspunkt i organisationens mål og strategi 

Læringsmål 

Viden og forståelse 

Det er målet, at den studerende: 

 

• Har viden om og forståelse af teorier og metoder om skabelse af 

kompetenceudvikling i organisatorisk sammenhæng.  

• Kan reflektere over teorier og metoder til skabelse af kompetenceudvikling i 

forhold til egen, organisatorisk praksis. 

 

Færdigheder 

Det er målet, at den studerende: 

 

• Kan analysere og vurdere behovet for kompetenceudvikling i egen organisation, 

herunder kan iagttage, indsamle og inddrage relevante data til belysning af 

behovet.  

• Kan udvælge og begrunde tiltag for egen organisation under hensyntagen de 

organisatoriske vilkår, herunder politikker, strategier og ressourcer. 

 

Kompetencer  

Det er målet, at den studerende kan: 

• Tilrettelægge, håndtere og følge op på kompetenceudviklingsaktiviteter i egen 

organisation 

Det er et krav, at faget O Sense® konsulent er bestået, inden uddannelsen til 

uddannelsesleder påbegyndes. 

Undervisningen afholdes af en O Sense® certificeret uddannelsesleder 

1. 3 timer fysisk – Introduktion til uddannelsen, uddannelsesplanen, eksamen og 

vejledning. Brug af Moodle og Wiseflow  

2. 6 timer fysisk – gennemgang af teori og træning 

3. 6 timer fysisk – gennemgang af teori og træning 

4. 6 timer fysisk – gennemgang af teori og træning 

5. 6 timer fysisk – gennemgang af teori og træning 

6. 3 timer fysisk opsamling, eksamensforberedelse og vejledning ift. skrivning af 

skriftlig opgave på max 10 sider 

7. aflevering af eksamensopgave 

8. eksamen  

En bestået eksamen giver dig adgang til og mulighed for at blive tilknyttet 

konsulentvirksomheden O Sense® som certificeret uddannelsesleder.

 

Ring til direktør Caroline Heerup på 6052 0853 for at høre nærmere 

Eller skriv til caroline@osense.dk 


