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DIPLOMUDDANNELSE  
I LEDELSE
For idrætsledere, idrætslærere, 
idrætskoordinatorer og
idrætskonsulenter 
Målrettet idrætsledere og konsulenter i klubber og 
specialforbund samt idræts- og sundhedspersonale 
i idrætskommunerne
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HVORFOR?
Den store fokus på talentudvikling, idræt, motion og sundhed har sammen med de mange 
bredde- og eliteidrætskommuner har skabt et enormt behov for ny viden og kompetencer 
blandt ledere, lærere og konsulenter.

MåLgRUPPE
Uddannelsens målgruppe er klubledere, eliteledere, sportschefer, ungdoms- og udviklings-
konsulenter samt andre centrale nøglepersoner i nuværende eller potentielle eliteklubber, 
breddeklubber og deres forbund. Herunder også KFUM’s idrætsforbund der har bidraget 
med modulet Ledelse og Filosofi. 
Desuden idrætslærere, eliteidrætskoordinatorer, konsulenter, afdelingsledere og andre 
nøglepersoner i relation til udviklingsarbejde i idrætten i kommunerne. Herunder også eli-
teidrætskommunernes elite- og talentudviklingsarbejde.

IDRætSLEDERNE 
· Hvordan skabe og drive en dynamisk organisation omkring klubbernes involvering i 

idrætsskolerne?
· Hvilken kontekst skal talentarbejdet foregå i? 
· Hvordan skal eliteidrætskommuneprojektet placeres i sammenhæng med og i balance 

med klubbens øvrige talentarbejde og klubarbejde? 
· Talentarbejdet skal projektorienteres i samspil med såvel kommunen, skolen som  

erhvervslivet.
· Der er nye medspillere som skoleledelser, lærere, forældre og idrætsudøvere 

som elever. 
· Hvordan kan det styres professionelt? Hvordan skaber man som idrætsleder effektfuld 

kommunikation samarbejdspartnere imellem? Der er opstået behov for nye måder at 
formidle og skabe relationer på bl.a. gennem coaching.

· Et kulturmøde finder samtidig sted – skolerne repræsenterer en virkelighed med et  
andet syn på eliteidrætsudøveren, hvor dennes hverdag fremstår i en pædagogisk og 
uddannelseskontekst. 

IDRætSLæRERNE Og IDRætSkOORDINAtORERNE 
· Fra to til seks timer! Idrætsfaget skal reformuleres og anden praksis etableres.  
· Hvordan håndteres det aldersrelaterede træningskoncept i denne sammenhæng?
· Eliteidrætsudøvernes hverdag er på mange måder en helt anden end den ”normale”  

skoleelevs.
· Hvordan tackler skolen de unge, for hvem sport er mindst lige så vigtig som skole og  

uddannelse, og hvor skemalægningen nu bekræfter dette forhold?
· Hvilke overvejelser og tiltag kan gøres for at få idrætsprojektet til at blive hele skolens 

projekt – og hele kommunens projekt?  
· Relationerne til de unges forældre, trænerne og klubbens ledelse? Hvordan skabes  

konsensus om, hvad der kommer i første række - kundskaber i skolen eller resultater 
på banen? Eller?

· Hvilken forståelse har de forskellige idrætsledere og trænere for den pædagogiske  
verden, hvor idrætten er midlet og ikke målet? Hvordan kan idrætslærerne bidrage til 
den fælles forståelse?

· Hvordan kan idrætskoordinatoren sætte fokus på den kommunale strategi og organise-
ring indenfor elitearbejdet i relation til udvikling af samarbejdet og relationerne mellem 
kommune, skole og klubber. 
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kULtURMøDE SOM RAMME 
Idrætslærere og lederne i eliteklubberne har en fælles udfordring med at forklare og  
synliggøre eliteidrætskommuneprojektet internt i egne rækker og organisationer, men 
også en fælles ledelsesmæssig udfordring i at få projektet til at lykkes. Derfor er det også 
ønskeligt med idrætsdiplomlederuddannelsen at forene idrætsledere, konsulenter og læ-
rere på tværs, så kulturmødet bliver en naturlig ramme om at tilegne sig ny viden.

UDbyttE
En idrætslærer og/eller en leder i eliteklubberne vil blive i stand til:
· At begribe og håndtere eliteidrætskultur – de unge eliteidrætselevers hverdag.
· Håndtere idrætsprojekter og fremme talentudvikling i klub- og skoleregi med mange in-

teressenter.
· Kommunikere internt og eksternt i forhold til målgrupper i eliteidrætskommunerne.
· Organisationsforståelse i forhold til eliteklubber og skoleverdenen – hvordan skabes en 

dynamisk organisation?
· Netværk og videndeling mellem ansatte i Danmarks eliteidrætskommuner.
· Indholdet i de enkelte moduler og de tilegnede kompetencer vil løbende kunne nyttig-

gøres i de respektive organisationer og skoler. 

En deltager med fokus på breddeidræt vil blive i stand til:
· Nyttiggøre indholdet i de enkelte moduler og de tilegnede kompetencer i relation til egen 

organisation og ståsted. 
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HVEM StåR bAg?
Syddansk Idrætsleder Akademi, University College Syddanmark og Danmarks Idræts-
Forbund.
Undervisningen varetages af UCSyddanmark og undervisere med særlig indblik i  
idrættens verden kobles på forløbet.

HVORDAN?
UDDANNELSENS OpbygNINg?
Diplomuddannelsen i Ledelse er et kompetencegivende forløb på bachelorniveau, som  
giver 60 ECTS points ved bestået eksamen. Uddannelsen består af 10 moduler.  
Hvert af modulerne 1-9 giver 5 ECTS points og modul 10 giver 15 ECTS points.  

Uddannelsens to første modeller afvikles i Fredericia. Øvrige moduler placeres endeligt 
 efter drøftelse med deltagergruppen.

•	 Rammen	for	et	modul	er	fredag	kl.	10.00	–	18.00	og	lørdag	kl.	09.00	–	17.00.
•	 Mulighed	for	indkvartering	vil	blive	tilbudt	mod	en	merpris.
•	 I	tilknytning	til	de	første	moduler	aftales	endvidere	en	aftenundervisning.
•	 mulighed	for	indkvartering	og	forplejning	vil	blive	tilbudt	mod	en	merpris.

Uddannelsen er tilrettelagt på en sådan måde, at der er mulighed for at søge SVU  
(Statens Voksenuddannelsesstøtte). 
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HVOR Og HVORNåR? 
Forår 2012

Modul 1: 
Det personlige lederskab 1: Lederskab 
og kommunikation  
- 5 ECTS

Modul 2: 
Det personlige lederskab 2: 
Professionelt lederskab 
 - 5 ECTS

Start (uge 2) fredag og lørdag den 13. & 14. januar 2012, 
eksamen fredag den 10. februar 2012. Netundervisning uge 
3 & 5, aftenundervisning torsdag den 2. februar kl. 16.30 – 
20.00. 

Start (uge 9) fredag og lørdag den 2. & 3. marts 2012, 
eksamen fredag den 30. marts 2012. Netundervisning uge 
10 & 12, aftenundervisning torsdag den 22. marts kl. 16.30 
– 20.00.

Efterår 2012

Modul 3: 
Ledelse og organisation 1: Organisation 
og processer 
- 5 ECTS

Modul 4: 
Ledelse og organisation 2: 
Organisation, styring og strategi   
- 5 ECTS

Start	(uge	36)	fredag	og	lørdag	den	7.	&	8.	september	
2012, eksamen fredag den 5. oktober 2012.
Netundervisning	uge	37	&	39,	aftenundervisning	torsdag	
den	27.	september	kl.	16.30	–	20.00.

Start (uge 44) fredag og lørdag den 2. & 3. november 2012, 
eksamen fredag den 30. november 2012.
Netundervisning	uge	45	&	47,	aftenundervisning	torsdag	
den 22. november kl. 16.30 – 20.00.

Forår 2013

Modul 5: 
Ledelse og medarbejdere 1: 
Ledelse i dynamiske relationer   
- 5 ECTS

Modul 6: 
Ledelse og medarbejdere 2: 
Ledelse i lærings- og 
kompetencerelationer  - 5 ECTS

Start (uge 2) fredag og lørdag den 11. & 12. januar 2013, 
eksamen	fredag	den	8.	februar	2013.
Netundervisning uge 3 & 5, aftenundervisning torsdag den 
31. januar 2013 kl. 16.30 – 20.00.

Start (uge 14) fredag og lørdag den 5. & 6. april 2013, 
eksamen fredag den 3. maj 2013.
Netundervisning	uge	15	&	17,	aftenundervisning	torsdag	
den	18.	april	kl.	16.30	–	20.00.

Efterår 2013

Modul 7: 
Valgmodul 1: 
Aldersintegreret træning 
 - 5 ECTS

ELLER
Modul 7:  
Valgmodul 1: 
Ledelse i frivillige organisationer 
 - 5 ECTS

Modul 8:  
Valgmodul 2: 
Ledelse og coaching   
- 5 ECTS

ELLER
Modul 8:  
Valgmodul 2:  
Ledelse og filosofi 
 - 5 ECTS

Start	(uge	36)	fredag	og	lørdag	den	6.	&	7.	september	
2013, eksamen fredag den 4. oktober 2013.
Netundervisning	uge	37	&	39,	aftenundervisning	torsdag	
den 26. september kl. 16.30 – 20.00.

Start (uge 44) fredag og lørdag den 1. & 2. november 2013, 
eksamen fredag den 29. november 2013.
Netundervisning	uge	45	&	47,	aftenundervisning	torsdag	
den 21. november 2013 kl. 16.30 – 20.00.

Forår 2014

Modul 9:  
Valgmodul 3: Projektledelse  
- 5 ECTS

Modul 10: Afgangsprojektet  
- 15 ECTS

Start (uge 2) fredag og lørdag den 10. & 11. januar 2014, 
eksamen	fredag	den	7.	februar	2014.
Netundervisning uge 3 & 5, aftenundervisning torsdag den 
30. januar 2014 kl. 16.30 – 20.00.

Start	(uge	9)	fredag	og	lørdag	den	28.	februar	og	1.	marts	
2014, eksamen fredag den 30. maj 2014.
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LIDt OM MODULERNE Og DERES UDbyttE!
Modul 1 og 2 - Det personlige lederskab 
· personligt lederskab – fra teori til praksis!
· professionel kompetenceudvikling – hvordan bliver jeg bedre som leder?
· Ledelse og kommunikation – hvordan kan jeg skabe forståelse for sammenhæng  

mellem beslutninger og organisationens mål? Hvordan kan jeg brænde igennem og  
få formidlet mine budskaber?

· Hvordan kan jeg samarbejde internt og eksternt for at medvirke til klubbens udvikling?

Modul 3 og 4 - Ledelse og Organisation
· Organisation og omverdenen – hvilke udfordringer har vi omkring os?
· Organisationen som struktur, kultur og værdier – hvad kendertegner en organisation?
· Ledelse, styring og strategi - hvad skal der til for at kunne arbejde målrettet?  

Teoretiske og analytiske begrundelser for at kunne udvikle sin organisation og klub.
· Hvilke ledelsesmæssige og organisatoriske tiltag kan jeg gøre for at udvikle min  

organisation og klub? Fra teori til projekt og fra idé til handling!

Modul 5 og 6 - Ledelse og medarbejdere
· Ledelse i kompetenceudvikling – de mange udfordringer i at udvikle kompetencer i en 

foranderlig verden og i egen klub og organisation!
· Ledelse i dynamiske processer – hvordan får jeg andre i klubben og organisationen til at 

lege med?
· beslutningstagen, konflikter, magt og repræsentation.
· Hvordan kan man udvikle strategier for, kommunikere om, realisere og håndtere  

kompetenceudviklingen i egen klub og organisation?

Modul 7 - Aldersrelateret træning (ATK)
· børns og unges udvikling 
· Udviklingens betydning for træningen og dens tilrettelæggelse 
· Hvordan arbejde med aldersrelateret træning – fra teori til praktik. 
eller

Modul 7 - Ledelse i frivillige organisationer
· Hvad kendetegner frivillige organisationer? 
· Hvilke ledelsesmæssige udfordringer er til stede? 
· Hvordan motivere og involvere frivillige i et forpligtende fællesskab? 

Modul 8 - Ledelse og coaching 
· Teoretiske perspektiver på coaching – hvad er coaching og hvad kan det bruges til? 
· Organisatoriske og ledelsesmæssige udfordringer i relation til coaching, konflikt og 

magt – lederen som coach, er det reelt muligt?
· Hvordan kan coaching anvendes som en ressource for ledelses- og organisatoriske  

udviklingsprocesser?
· Coaching som et praktisk redskab! Coachingværktøjer til brug for coaching af  

individer, teams og i organisationer! praktisk træning i egen klub og organisation!
eller

Modul 8 - Ledelse og filosofi
· Hvad er ledelsesfilosofi? 
· Moderne eksistensfilosofi med vægt på ledelse og arbejdsliv/fritidsliv 
· Det etiske fundament og det etiske valg 
· Ledelse og filosofi i praksis – om det praktiske organisatoriske arbejde med etikken
· Udviklingen af den personlige etiske habitus
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Modul 9 – Projektledelse 
· Det teoretiske grundlag for at arbejde som projektleder og projektdeltager.
· projektbeskrivelse og -specifikation, projektets faser, processer og struktur ved  

etablering, udvikling og afslutning af projekter.
· projektorganisering, strukturering, økonomisk vurdering og faseopdeling.
· projektlederrollen og arbejdet i projektgrupper.
· projektstyring, opfølgning, økonomi, ressourceforbrug og dokumentation.

Modul 10 – Afgangsprojekt
Formål:
Formålet med afgangsprojektet er at kvalificere de studerende til at identificere,  
reflektere, analysere en tværfaglig ledelsesproblemstilling og angive løsninger og  
handlemuligheder gennem anvendelse af teorier, strategier og metoder.

Indhold:
Arbejdet med afgangsprojektet skal relateres til studiets øvrige moduler og uddybe  
arbejdet i disse moduler med:
· Videnskabsteoretiske, strategiske og metodiske perspektiver
· projektopgaveskrivning
· Den studerendes professionelle kompetenceudvikling

Afgangsprojektet gennemføres som en vekselvirkning mellem vejledning, egentlig  
undervisning og selvstudium.

Formelle krav samt formål og mål for de enkelte moduler:
For at kunne indstille det afsluttende projekt til bedømmelse, skal alle prøver være  
bestået i de forudgående 9 moduler. Formål og mål for de enkelte moduler samt øvrige 
bindinger vil fremgå af modulbeskrivelserne i studievejledningen.

Studievejledningen kan hentes på www.ucsyd.dk. 
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DIPLOMUDDANNELSE I IDRætSLEDELSE
· Danmarks Idræts-Forbund
· Syddansk Idrætsleder Akademi
· University College Syddanmark

DELtAgERPRIS
55.000 kr. pr. deltager
Deltagerprisen inkluderer undervisning, vejledning og eksamen.
prisen er eksklusiv bøger. Der kan tilmeldes og betales pr. modul.
pris pr. modul 5.500 kr. + internatophold 1.400 kr. 
(prisen er med forbehold ift politiske ændringer i uddannelsessystemet)

Uddannelsen er tilrettelagt således der er mulighed for at søge SVU (Statens Voksenud-
dannelsesstøtte).
Modul	1-9	med	5	ECTS	point	har	en	tidsramme	på	4,2	uge	og	der	skal	min.	søges	for	37	
timer pr. modul og max for 4,2 uge. Modul 10 med 15 ECTS point har en tidsramme på 13 
uger.
I alt må ingen på hele uddannelsen få SVU i mere end 40 uger.

SVU afgøres individuelt og der er forskellige regler for ansatte, selvstændige og frivillige. 
Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til University College Syddanmark, 
Studiesekretær Tina	Bjerregaard,	tlf.	73	22	71	06,	mail:	tbje@ucsyd.dk
Der kan også læses mere om SVU på www.svu.dk

Informationsmøde
Den	1.	november	kl.	19.00	samt	d.	14.	november	kl.	17.00	i	Fredericia	Idrætscenter,	Vestre	
Ringvej	100,	7000	Fredericia
Tilmelding	til	Christoffer	Riis	Svendsen	på	29	11	02	80	eller	crs@dif.dk	
 
De fleste kommuner yder tilskud til lederuddannelse inden for den frivillige idrætsverden. 
Kontakt din klubs hjemkommune. 

ANSøgNINg OM OPtAgELSE
· Skal ske senest den 1. december 2011
· Ansøgningsskema kan rekvireres på www.ucsyd.dk
· Formelle optagelseskrav kan læses på www.ucsyd.dk 
· Uddannelsen oprettes med et deltagerantal på 14-20 personer.

yDERLIgERE INFORMAtIONER
· Videncenterleder Anni Rosengren Korsbæk, University College Syddanmark,  
tlf.	72	66	52	31,	mail:	arko@ucsyd.dk

· projektleder Christoffer Riis Svendsen, Syddansk Idrætsleder Akademi,  
tlf.	29	11	02	80,	mail:	crs@dif.dk

· Chefkonsulent Torben bundgaard, Danmarks Idræts-Forbund,  
tlf.	43	26	20	40,	mail:	tb@dif.dk




