
F L E R E  K O R T 
P Å  H Å N D E N

Når teknologi og udvikling stiller  
krav om nye kompetencer

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

Gartnerier og Planteskolers
Lederuddannelse
Bliv rustet med viden og værktøjer  
til en karriere i den grønne branche



Gartnerier  
og Planteskolers
Lederuddannelse

Med Gartnerier og Planteskolers Lederuddannelse bliver både 
ny-udlærte gartnere og erfarne medarbejdere i gartnerier, plant-
eskoler og havecentre klædt på til at understøtte den udvikling, 
innovation og driftsstyrke, som er nødvendig i branchen.

Denne akademiuddannelse giver dig mulighed for at uddanne 
og udvikle dig i samarbejde med den virksomhed, du er ansat 
i. Forløbet skaber tæt forbindelse mellem teori og praksis. De 
nyerhvervede kompetencer bliver løbende bragt i spil i virk-
somheden. Virksomheden bidrager således med de relevante 
udfordringer og praksiselementer, der gør teorien direkte brugbar 
og relevant. Samtidig giver forløbet dig et unikt branchenetværk, 
idet du er på hold med andre fra branchen.

OPBYGNING
Uddannelsen har et omfang på 60 ECTS-point og består af fire 
obligatoriske fag, retningsfag og afgangsprojektet. Uddannelsen 
gennemføres som udgangspunkt over tre år.

Obligatoriske fag
•   Kommunikation i praksis
•   Ledelse i praksis
•   Innovation i praksis
•   Lean-ledelse i praksis

FOR DIG, DER ER AMBITIØS OG VIL 
VÆRE MED TIL AT SÆTTE KURSEN  
I DEN GRØNNE BRANCHE

Konsulenttjenesten er overenskomstparternes fælles ordning 
til understøttelse af videreuddannelse for medarbejdere og 
virksomheder inden for GLS-A’s overenskomstområde.

FAGBESKRIVELSER  
AF OBLIGATORISKE FAG

Kommunikation i praksis
•    Planlægnings- og formidlingsværktøjer, 

herunder præsentationsteknik
•  Konflikthåndtering
•   Mødekommunikation  

og samtaleværktøjer.

Ledelse i praksis
•   Motivations- og relationsskabelse
•   Effektiv ledelseskommunikation
•   Læring og medarbejderudvikling
•   Forandringsledelse

Innovation i praksis
•   Innovationsprocessens faser forskel-

lige typer for innovation, samt hvordan 
man organiserer dem i hverdagen

•   Kreative metodikker og  
organisering af innovation

•   Teamledelse og formidling 
•   Faget vil rette sig specifikt mod 

branchens nuværende og potentielle 
udviklingsbehov og vil rumme elementer 
af robotteknologi og automation

Lean-ledelse i praksis
•    Lean-ledelse, herunder ledelsesfilosofi, 

modeller, metoder og processer
•   Inddragelse af medarbejderne
•   Implementering af Lean i  

administration eller produktion

ECTS-POINT

De obligatoriske fag består 
til sammen af 40 ECTS-point 
og de resterende 20 ECTS-
point kommer fra henholdsvis 
retningsfagene og afgangs- 
projektet.
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FAGRETNINGER

Ved forløbets opstart lægger du en forløbsplan med den  
virksomhed, du er ansat i. Sammen bliver I enige om, hvilken  
af de to fagretninger, der er relevant for dig og virksomheden.
 
Fagretning 1 - Salgsledelse
Fagretning 2 - Teamledelse og Organisering

FAGBESKRIVELSER AF RETNINGSFAG
 
FAGRETNING 1 – SALGSLEDELSE
•   Salgsledelse og salgslederens ledelsesstil
•   Salgslederens rolle og opgaver
•   Salgets planlægning, opstilling af KPI’er og opfølgning
•   Markedspotentiale og strategi

FAGRETNING 2 – TEAMLEDELSE OG ORGANISERING
Teamledelse
•   Teamkultur og kulturelle barrierer
•   Dynamik mellem teamets individer
•   Feedback og feedforward
•   Lederens rolle og forhold til teamet

Organisering
•   Metoder inden for organisering og kommunikation
•   Teorier inden for organisering af drift og projekter
•   Viden om organisatoriske niveauer og de centrale opgaver 

på disse niveauer.

MÅLGRUPPE
Uddannelsen er tilegnet dig, der er uddannet gartner. Har  
du anden uddannelse eller to års erhvervserfaring kan du  
søge om optagelse ved hjælp af realkompetencevurderingen.

UDBYTTE
Med denne uddannelse er du klædt på til at tage del i og  
ikke mindst påvirke den udvikling som både den enkelte  
virksomhed og branchen som helhed gennemgår. Den brede 
vifte af kompetencer og den viden, der udvikles gennem  
uddannelsen er særligt efterspurgt i branchen. 
 
 
NIVEAU
Uddannelsen er en fleksibel akademiuddannelse svarende  
til en kort videregående uddannelse bestående af moduler  
på akademiniveau. 
 
 
REALKOMPETENCEVURDERING
Hvis du ikke er erhvervsuddannet, kan du få vurderet
dine kompetencer i forhold til at blive optaget på en  
uddannelse, som du ikke umiddelbart opfylder  
optagelseskravene til.

TILMELDING  
OG ORIENTERING

Du kan finde mere information 
om uddannelsen, tilmelding  
og opstart her:

www.dgkt.dk/gpl-uddannelse

PRIS

Kr. 9.000,- 

Hvert enkelt obligatoriske fag, 
fagretning samt afgangs- 
projekt har en enhedspris 
på 9.000 kr. Gebyr samt løn 
refunderes for medarbejdere 
ansat på GLS-A overenskomst 
via kompetencefondene.

TID OG STED

Forløbet bliver afholdt hos UCL Erhvervsakademi 
og Professionshøjskole, Seebladsgade 1,  
5000 Odense C.
 
Undervisningen vil ligge i arbejdstiden og vil være
fordelt på enkelt dage eller to- dages moduler.
Modulerne ligger som udgangspunkt i henholdsvis
september- oktober og januar-februar hvert år.
Medarbejderen modtager normal løn under
uddannelsen og GLS-A’s kompetencefonde yder
refusion for løn og deltagelsesgebyr til virksomheden.

“Kombinationen mellem teori og praksis 
er den rette tilgang til videreuddannelse 
for os med praktisk kunnen.”
Bent Jensen, Production Manager  
hos Gunnar Christensens Planteskole A/S

www.dgkt.dk/gpl-uddannelse
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Du er velkommen til at tage kontakt 
til Den Grønne Konsulenttjeneste:  
 
Lotte Julin Bock
   +45 8740 3412
  +45 2942 8416
  ljb@gls-a.dk
Den Grønne Konsulent- 
tjeneste www.dgkt.dk

Du er også velkommen  
til at kontakte UCL:

Jesper Ussing Hjort
  +45 4019 9675
  jehj@ucl.dk

Gartnerier og Planteskolers  
Lederuddannelse er udviklet  
i samarbejde med branchen  
og indholdet afspejler derfor  
direkte de kompetencer der  
efterspørges i Gartnerier,  
Planteskoler og Havecentre  
i Danmark.


