
Læringspakker med 
e-læringsforløb og webinar



Er I interesseret i fleksibel 
kompetenceudvikling 
hjemmefra?

www.substans-konsulenthus.dk

FORHANDLING, KONFLIKTHÅNDTERING, DIA-
LOG OG MOTIVATION… ER BLOT NOGLE AF DE 
TEMAER, VI KAN LEVERE LÆRINGSVIDEOER IN-
DENFOR.

Her får du det fulde overblik over læringspakkerne, og 
de specifikke temaer du kan købe hjem: 

// Motivationsarbejde
// Forhandling
// Mødeledelse
// Konflikthåndtering
// Myndighedsrollen
// Juridisk introduktion
// Ny i myndighedsrollen
// Dialogisk værktøjskasse
// Teams og teamkultur
// Det professionelle samarbejde
// Feedback og sparring
// Perspektivskiftemetode og det reflekterende team

HVER LÆRINGSPAKKE INDEHOLDER:

// Læringsvideo
// En personlig læringslog
// Refleksions- eller praktiske opgaver (individuelt eller 
i grupper) 

I har adgang til læringsvideoerne i en måned.

WEBINAR
Har I lyst til at sætte fokus på et særligt emne – det 

kan være alt fra jura til kommunikation – så er det også 
muligt at købe et online seminar.  Som deltager får I mu-
lighed for at følge undervisningen live fra jeres compu-
ter samt stille spørgsmål direkte til underviseren. Vores 
anbefaling til varigheden af et webinar er fra én til tre 
timer. 

DET SIGER TIDLIGERE DELTAGERE:
“Jeg har været ovenud begejstret for det her forløb. Det 
har været rigtig godt! Jeg følte mig virkelig som en øn-
sket kursist. Så tak for det hele, og for at det blev en god 
oplevelse hele vejen!” - tidligere kursist

”Jeg synes, det fungerede rigtig godt. Der var mulighed 
for at spørge undervejs, og underviseren var godt for-
beredt, så det var rigtig godt. Ligesom på den tidligere 
uddannelse jeg har taget hos Substans, var det rart, at 
man ikke følte, at man kom med dumme spørgsmål. Det 
gjorde det hele mere frit og givtigt.” - tidligere kursist 

HVAD KOSTER DET?
Vi udregner pris med afsæt i den konkrete aftale og om-
fang. Ønsker du mere information, henviser vi til vores 
hjemmeside www.substans-konsulenthus.dk

HVEM KONTAKTER JEG?
Er du interesseret i kompetenceudvikling hjemmefra 
til dig eller dine medarbejdere? Så skal du være mere 
end velkommen til at kontakte uddannelseschef, Louise 
Bjerre Bojsen.

Louise kan kontaktes på telefon 42 79 26 60 eller e-mail 
louise@substans-konsulenthus.dk

I Substans tilbyder vi en række e-læringsmoduler bestående af 
læringsvideoer og webinarer som supplement til vores kompeten-
ceudviklingsforløb.


