
       
 

 

 

Diplommodul i ”ledelse af social kapital” i samarbejde mellem New 

Stories og professionshøjskolen UCC. 

Ledelse af social kapital om at tage ledelse, som sætter medarbejderne 

i stand til at samarbejde om organisationens kerneopgave. At kunne 

dette i praksis er helt afgørende for at kunne bedrive effektfuld ledelse 

af samarbejdet på arbejdspladsen – og at nå de mål der er sat. 

Udover at stille skarpt på det gode og effektive samarbejde, handler 

social kapital også om at skabe sammenhæng mellem effektivitet og 

det gode arbejdsmiljø. Når ledere lykkes med at styrke den sociale ka-

pital på arbejdspladsen, højnes produktivitet, effektivitet og samar-

bejdsevnen på en og samme tid. 

Professionshøjskolen UCC og New Stories samarbejder om valgmo-

dulet ”Ledelse med social kapital”. Modulet giver 5 ECTS-points. 

New Stories udbyder modulet bestående af 5 dage samt vejledning 

og eksamen. Undervisningsmaterialer, herunder grundbog og elek-

tronisk kompendie med artikler er indeholdt i prisen. Målgruppen er 

ledere, stabskonsulenter, TR og andre, der er i gang med et diplom-

forløb 

Modul 1, (2 dage): Social kapital – hvor kommer det fra, og 
hvilken betydning har det? 
Modul 2, (1 dag): Ledelsesopgaven, personaleledelse og det 
psykiske arbejdsmiljø 
Modul 3, (1 dag): Samarbejde og relationel koordinering 
Modul 4, (1 dag): Måling og opfølgning 
Modul 5: Vejledning 
Eksamen 
 

Rekvirer studievejledning hos New Stories. 

Modulet udbydes i efteråret 2016, både som åbent kursus og som in-

ternt kursus, hvor en organisation eller kommune i samarbejde med 

New Stories og Professionshøjskolen UCC selv organiserer et hold. Der 

skal være mindst 15 deltagere. 

Andre diplommoduler: Ring og hør nærmere om 

 Forandringsledelse 

 Ledelse af fusioner og sammenlægninger i offentlige organisa-

tioner 
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Desuden kan hos New Stories rekvireres oplæg og workshops om so-

cial kapital, relationel koordinering, forandringsledelse samt ledelse 

af fusioner og sammenlægninger. 

Ring og hør om priser og muligheder for samarbejde om diplom-modu-

ler m.v. Kontakt Hanne V. Moltke, New Stories, på 30402360 eller 

hanne@newstories.dk 

Undervisere på diplomholdene er: 

Cand. psych. Trille Frodelund Lykke 

Cand. mag. Hanne V. Moltke 

Master i relationel ledelse, Ida Gamborg Nielsen 

Cand. it. Morten Arrhenius 
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