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EH07-18113 Modul 2 – Ledelse af medarbejdere og faglig udvikling, Kolding 
 
Modulet bliver gennemført som blended learning. Blended learning betyder, at vi kombinerer 
fremmøde undervisning med e-learning aktivitet, som fx webinarer, videoer og online drøftelser 
på baggrund af oplæg, øvelser eller refleksionsspørgsmål. Du kan læse flere detaljer om forløbet 
herunder.  
 
Der er undervisning og gruppevejledning med fremmøde i Kolding på følgende tidspunk-
ter:  
15. august - Kl. 8.30-15.00 
22. august -  Kl. 8.30-12.30 
12. september - Kl. 8.30-12.30 
3. oktober – kl. 8.30-12.30 + efterfølgende gruppevejledning  
14. november – Kl. 8.30-12.30 + efterfølgende gruppevejledning  
 
Der er planlagt webinarer og individuel vejledning følgende dage:  
5. september: Webinar kl. 8.30-10.00 + efterfølgende individuel vejledning 
26. september: Webinar kl. 8.30-10.00 + efterfølgende individuel vejledning 
31. oktober: Webinar kl. 8.30-10.00 + efterfølgende individuel vejledning 
Du mødes online i Adobe Connect med din underviser og de andre studerende kl. 8.30-10.00 og 
herefter har du mulighed for at aftale individuel vejledning med din underviser. 

Du behøver blot en computer, tablet eller telefon med internetadgang og en stille og rolig plads 
uden forstyrrelser for at deltage i webinaret. Du kan sidde derhjemme eller på din arbejdsplads – 
eller et helt tredje sted – blot der er internetforbindelse. Forud for første webinar vil du få oplys-
ninger om, hvordan du skal logge på. Det kræver ikke yderligere installation på din pc, tablet el-
ler telefon.  

Individuel vejledning 
Når du deltager i forløbet har underviseren god tid til rådighed til personlig vejledning og spar-
ring. I forbindelse med hver af webinardagene, har du fx mulighed for at booke din underviser til 
en online vejledningsseance à 30 minutters varighed. Din vejleder har på forløbet afsat i alt 3 ti-
mer til dig personligt.  
 
E-learning aktiviteter generelt 
E-learning aktiviteter er forskellige online studieaktiviteter på Itslearning, som du kan udføre, når 
det passer dig bedst i din hverdag. Der kan fx være tale om videooplæg, online tests, øvelser du 
kan udføre, metoder du kan afprøve osv. 
 
Aflevering af skriftligt produkt: Senest 3. december 2018 kl. 10.00 
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med ekstern censur 


