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För utvecklande förändring

Exempel på ett företagsanpassat utbildningsprogram i ledarskap

Utbildning i grundläggande ledarskap
Ett framgångsrikt ledarskap bygger på förtroende, samverkan och respekt. En bra ledare
måste också ha förmågan att kommunicera och att entusiasmera.
Som ledare skall man klara av att ge rätt ledarskap till rätt individer samtidigt som man måste
fokusera på de mål som gruppen tillsammans skall uppnå. Denna ekvation är inte helt lätt att
få ihop därför är det viktigt att skaffa sig nödvändiga insikter om hur man fungerar som
ledare men också kunskaper om hur grupper fungerar och reagerar under olika förutsättningar.
Detta program omfattar 3 dagar, där deltagarna får fördjupade kunskaper om sig själva som
ledare och individer. Deltagarna ökar dessutom sina insikter om hur människor i
grupp fungerar. Utbildningen ger deltagarna verktyg för att utveckla sitt eget ledarskap.
Utbildningen är praktiskt inriktad och bygger på rådgivning, erfarenhetsutbyte, tillfälle till
egna reflektioner, samt arbete med vardagsnära övningar och exempel.

Syfte
Utbildningen har som syfte att ge deltagaren:
• Ökad insikt och kunskap om ledarrollen, grupputveckling och hur man hanterar konflikter
• Det coachande ledarskapet, teoretisk kunskap samt träning i att utöva coachning.
• Träning i att lyssna, ställa frågor och att ge feedback
• Kunskap om kommunikationens betydelse för ett framgångsrikt ledarskap
• Praktiska verktyg för att leda och att planera sitt arbete effektivt.

Målgrupp
Nyblivna chefer, eller chefer som saknar utbildning i ledarskap. Omfattning: 3 heldagar för
max 10 deltagare
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Genomförande
Utbildningen genomförs i form av teoretiska avsnitt varvat med grupparbeten, övningar
och diskussioner. Flertalet av grupparbetena behandlar praktikfall (verkliga situationer), som
deltagarna ombedes att ta med till utbildningen.

Innehåll
• Ledarskapsteori – olika ledarstilar
• Personlig ledarstil, grupputveckling och motivation
• Kommunikation och konflikthantering
• Frågeteknik och att lyssna aktivt
• Det coachande ledarskapet – hur fungerar en bra coach?
• Att hantera sin personliga stresströskel
• Att skapa personlig effektivitet

Kontakta oss gärna för mer information!
Med vänliga hälsningar
Lena Stridsberg
Konsultchet & Vice VD
E-post: Lena.stridberg@scoreline.se
Tel: 08-6l9 99 40
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