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KONSTRUKTØRERNES LEDERUDDANNELSE

Dit udbytte

-  Du bliver bedre til at lede andre og skabe 

følgeskab, motivation og engagement

-  Du bliver bedre til at brænde igennem 

som leder i byggeriet

-  Du får en samlet opkvalificering og  

professionalisering af dine projektleder-

færdigheder

-  Du får overblik over metoder og  

systematiske arbejdsformer ved  

projektarbejde i byggeriet

-  Du får indsigt i din lederrolle i  

BIM-processer

-  Du styrker din evne til at kvalitetssikre 

byggeprojekter

 

Din virksomheds udbytte

-  En leder med gennemslagskraft i forhold 

til samarbejdspartnere og kunder

-  En leder der kan skabe følgeskab,  

motivation og engagement blandt  

medarbejderne

-  En leder med de rette redskaber til  

at styre og kvalitetssikre store bygge-

projekter

 

Uddannelsens opbygning

Lederuddannelsen er bygget op af tre 

moduler, hvor alle moduler begynder med 

et tre dages internat med to overnatnin-

ger og afsluttes med eksamen. 

Det er muligt at tage et enkelt modul fra 

uddannelsen, men det anbefales at gen-

nemføre alle tre.

Få værdifuld indsigt i din egen lederrolle og bliv klædt på til 
fremtidige lederudfordringer – enten som nuværende leder eller 
som kommende leder.

Konstruktørernes lederuddannelse er målrettet byggebranchen 
og er relevant for dig, som har en lederspire i maven eller 
allerede er leder i dag. Uddannelsen udbydes i et samarbejde 
mellem VIA University College og Konstruktørforeningen. 
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Modul 1 – Ledelse, kommunikation 
og teamrelation, 10 ECTS
I dette modul arbejdes med de tre over-

ordnede temaer ledelse, kommunikation 

og teamrelationer. 

Du får en vigtig indsigt i din nuværende 

eller kommende lederrolle. Du får lavet 

en DISC-profil, som synliggør personlige 

styrker og svagheder, og som giver dig en 

værdifuld viden om, hvordan dine kolleger 

og medarbejdere oplever dig i hverdagen 

og giver dig redskaber til at målrette din 

kommunikation. Du bliver desuden klædt 

på til at håndtere vanskelige samtaler  

og konflikter. Temaet teamrelationer  

gør dig skarp på at skabe følgeskab og 

motivation.

Undervisningen er en blanding af kortere 

oplæg, diskussion og case-arbejde.

Modul 2 – Projektledelse – 
metoder og værktøjer, 10 ECTS
Det andet modul bygger oven på dine 

erfaringer med projektledelse. Her bliver 

de særlige forhold omkring projekter i 

byggeriet sat i fokus, og du får konkrete 

redskaber og metoder med dig, så du 

opnår de ønskede resultater og mål for dit 

projekt. Modul to har et naturligt afsæt  

i det juridiske aftalegrundlag i byggeriet. 

Undervisningen er en blanding af kortere 

oplæg, diskussion og case-arbejde.

Modul 3 – Building Information 
Modelling (BIM), 10 ECTS
Dette modul giver dig både en grundig 

introduktion til BIM-tankegangen samt 

arbejdet med forskellige BIM-værktøjer  

– startende med Revit. Derudover  

arbejdes der blandt andet med Solibri,  

kal kulationsprogrammet Sigma, 

ressource planlægningsprogrammet MS 

Project og planlægningsværktøjet Vico.

Den unikke styrke ved modulet er, at  

det kobler procesindsigten med BIM 

værktøjernes potentialer for virksom-

heden således, at der ikke alene er  

fokus på værktøjstræning men også  

på implementering. 

Der tages i undervisningen højde for at 

deltagerne har forskellig grad af forhånds-

kendskab til BIM.

 



Praktiske oplysninger

Deltagerpris 

Modulerne koster 13.800 kroner 

pr. deltager pr modul. Prisen for internat 

udgør ca. 3.300 kr. pr. modul. Du får en 

rabat på modulerne på 3.000 kr. i alt pr. 

deltager ved gennemførelse af alle tre 

moduler. Der tages forbehold for løbende 

prisjusteringer.

Tilmelding og ansøgningsfrist

Du kan læse mere på 

via.dk/konstruktør-diplom 

og tilmelde dig på 

kf.dk/lederdiplom

Du tilmelder dig ét modul ad gangen. 

Ansøgningsfristen til moduler i 

efteråret er første hverdag i august. For 

moduler, der gennemføres i foråret, er 

ansøgningsfristen første hverdag i januar. 

Efter ansøgningsfristen er der bindende 

tilmelding.

Sted

Hvert modul begynder med et tre dages 

internat med to overnatninger. De 

efterfølgende undervisningsdage samt 

eksamen afholdes på VIA University 

College, Chr. M. Østergaards Vej 4, 

8700 Horsens.
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http://www.via.dk/efter-og-videreuddannelse/byggeri-teknik-og-it/konstruktoerernes-lederuddannelse
http://kf.dk/lederdiplom/

