ATT LEDA UTAN ATT
VARA CHEF - STEG 2
LÄR DIG MER OM:

Skapa ett hållbart
ledarskap, där du får
energi och kraft att
utmana dig själv att nå
längre som ledare!

• Det modiga ledarskapet - fördjupning
• Utveckla din kommunikation som ledare
• Ledarskap baserat på hur hjärnan fungerar
• Praktiskt case: gruppdynamik
• Praktiskt case: svåra samtal
• Försättningar för ett hållbart ledarskap
• Handlingsplan för ditt framtida ledarskap

“

“Grymt nöjd med kursen, den var väldigt seriös och
givande. Fruktansvärt bra föreläsare.
Vill du verkligen ha hjälp i ditt ledarskap så 		
rekommenderas denna kurs. Väldigt kompetent
kursledare.”
Jerry Näsström, trafikingenjör, Skellefteå kommun

PÅBYGGNADSUTBILDNING FÖR LEDAREN
I utbildningen Att leda utan att vara chef lärde du dig grunderna i ledarskap och grupputveckling. Sedan
dess har du hunnit använda dina kunskaper i praktiken och nu är det dags att ta nästa steg och gå
vidare i din utveckling.
I denna påbyggnadsutbildning fördjupar du dina kunskaper från första utbildningen, plus bygger på med
nytt kunnande. Välkommen!

15-16 okt 2019
Stockholm

ATT LEDA UTAN ATT VARA CHEF - STEG 2
VEM BÖR DELTA?

UTBILDNINGENS MÅL

EFTER UTBILDNINGEN KAN DU

Utbildningen vänder sig till dig som
tidigare har gått vår grundutbildning Att
leda utan att vara chef eller motsvarande
och som nu vill gå vidare i din utveckling
som ledare.

Utbildningens fokus är att ge dig förutsättningar för ett hållbart ledarskap, där
du får energi och kraft att utmana dig
själv att nå längre som ledare.

Efter dessa två utbildningsdagar har du
ytterligare stärkt din roll som ledare.

Med basen inom ledarskap på plats är
du nu redo att ta nästa steg och öka din
ledarkapacitet ytterligare. Kanske har
du samlat på dig frågor när du praktiserat ledarskapet. Här har du chansen
att få svar och hålla vägen mot fortsatt
utveckling öppen.

• få ökade insikter om dig själv i rollen
som ledare
• få svar på frågor som dykt upp
• fördjupa det modiga ledarskapet
• gå vidare i din kommunikation som
ledare
• förstå hur hjärnan påverkar ledarskapet
• öka kunskapen om ledarskapet jobbiga
sidor: konflikter och svåra samtal
• få en konkret handlingsplan i just ditt
ledarskap

Utbildningen passar även dig som
arbetat en längre tid som ledare, men
inte gått någon utbildning i ledarskap
tidigare, och som har behov av att få
både teori och praktik att falla på plats.

Målet är att du bl a ska:

Du har fördjupat kunskaperna i modigt
och kommunikativt ledarskap och dessutom har du mejslat fram en plan för dig
att arbeta vidare från.
Hållbart ledarskap, balanserad kommunikation, ledarskapet och den mänskliga hjärnan och grupputveckling är några
av områdena du fått ökade kunskaper i.
Du har fått nya infallsvinklar på dig som
person och på ditt ledarskap och ett
större mod att utmana dig själv att gå
utanför komfortzonen.

Anmäl dig på
hjartum.se
UTBILDNINGSLEDARE
Malin Trossing
Malin är föreläsare, författare och ledarskapsexpert och du känner igen henne från den första
utbildningen Att leda utan att vara chef.
Under dessa 2 dagar kommer Malin att hjälpa dig att vidareutveckla ditt ledarskap, så att du
ännu bättre förstår hur du fungerar som ledare.
Hon visar på ett tydligt sätt hur du gör för att sätta mål som motiverar både dig själv och din
grupp. Du får redskap som ökar din självinsikt och som skapar förutsättningar för ett hållbart
ledarskap.

PROGRAM
DAG 1
09.15 REGISTRERING MED KAFFE OCH SMÖRGÅS
09.30 KORT ÅTERBLICK
• Reflektioner sedan del 1
• Frågor som dykt upp
• Självinsikter om dig som ledare
• Svårigheter och hinder i utövandet av ledarskapet
DET MODIGA LEDARSKAPET - FÖRDJUPNING
• Modigt ledarskap är lättare sagt än gjort – varför är 		
det så?
• Typiska moddödare
• Modet att fatta beslut, att delegera och ge tydlig och 		
ärlig feedback
• Att skapa förutsättningar för att våga
• Mod gör skillnad och leder till resultat
12.30 LUNCH
13.30 UTVECKLA DIN KOMMUNIKATION SOM LEDARE
• Konsten att nå fram till olika typer av medarbetare
• Så kommunicerar du med besvärliga medarbetare
• Våga vara rak och tydlig men också nyanserad och 		
balanserad i din kommunikation
• Kommunikationsstilar hos dig och andra
• Motivationsskapande kommunikation för ledaren
LEDARSKAP BASERAT PÅ HUR HJÄRNAN FUNGERAR
• Värt att veta om hjärnan för att leda andra effektivt
• SCARF-modellen
• Underlätta ditt förändringsarbete
• Beslutsfattande strategier
• Personlig effektivitet som fungerar
• Motivationsfaktorer som styr medarbetarna

DAG 2
09.00 CASE: GRUPPDYNAMIK
• Praktisk övning och diskussion
• Repetition från del 1 och fördjupning
• Konsten att utveckla din grupp genom de olika faserna
• Ledarskap som stärker din grupp
CASE: KONFLIKTHANTERING OCH SVÅRA SAMTAL
• Praktisk övning och diskussion
• Repetition från del 1 och fördjupning
• Våga hantera underprestation
• Att bemöta oacceptabelt beteende
12.00 LUNCH
13.00 ETT HÅLLBART LEDARSKAP - FÖRUTSÄTTNINGAR
• Hitta ny energi och nya infallsvinklar
• Att motivera sig själv att nå ännu längre
• Att våga utmana sig själv och kliva utanför
komfortzonen
• Självinsikt är nyckeln till allt framgångsrikt ledarskap
HANDLINGSPLAN FÖR DITT FRAMTIDA LEDARSKAP
• Vad behöver du eller din grupp jobba vidare med
utifrån ett ledarskapsperspektiv?
• Att sätta mål med mening
• Arrow-modellen
• Fördjupning av ditt personliga ledarskap
• Konkret handlingsplan för dig eller din grupp
16.00 UTBILDNINGEN ÄR AVSLUTAD

16.30 DAG 1 ÄR AVSLUTAD

“Bra med lite repetition av del 1, flödet på ämnena bra
och gav bra grupparbeten. Malin förklarar bra, lätt att
få in tänket i egen organisation. Sakligt, lätt att sätta
sig in i saker och relatera till sitt.”
Liselotte Andreen, administrativ samordnare/nämnd
sekreterare, Mölndals stad
“Föreläsaren förankrad i verkligheten, ej endast teorier.
Det var även ett pedagogiskt upplägg med föreläsningsform varvat med grupparbeten, mycket av föreläsarens
egna erfarenheter och andra exempel. Jag fick särskilt
ut mycket av sista momentet med arbetsbladet Arrow men jag hade också tur som fick en så klok partner!”
Carolina Svavar, livsmedelsinspektör,
Miljöförvaltningen Stockholm

Fördjupa kunskaperna och ta nästa kliv i din ledarskapsutveckling!

ATT LEDA UTAN ATT
VARA CHEF - STEG 2
TA NÄSTA STEG I DIN UTVECKLING SOM LEDARE!

LÄR DIG MER OM:

Har du gått vår utbildning Att leda utan att vara chef eller har
du gått någon liknande ledarskapsutbildning tidigare? Då är
det här rätt utbildning för dig!

•
•
•
•
•

Dessa 2 dagar fördjupar dina ledarskapskunskaper och tar
dig till nästa nivå i din utveckling som ledare. Välkommen!

Det modiga ledarskapet - fördjupning
Utveckla din kommunikation som ledare
Ledarskap baserat på hur hjärnan fungerar
Praktiska case: gruppdynamik och svåra samtal
Försättningar för ett hållbart ledarskap

HELT KLART REKOMMENDERA
“Jag har lärt mig mycket om mig själv och det tror jag är en förutsättning för att kunna bli en bra ledare. Jag kan helt klart
rekommendera Malins kurser till andra som söker en ledarskapsutbildning.”
Jenny Larsson, gruppledare Städ, sjukvården Region Gotland

DATUM OCH ORT
15-16 oktober 2019
Stockholm

DELTAGARAVGIFT – GÅ 4 BETALA FÖR 3!

Deltagaravgiften är 9.980 kronor per person inkl luncher,
för- och eftermiddagskaffe samt dokumentation.
Moms tillkommer.

PLATS OCH LOKAL

Se utbildningens webbsida för information om lokal.

HOTELLRUM

Hotellrum bokar du själv. I samband med kallelsen kommer
du att få förslag på hotell i närheten av utbildningslokalen.

TIPS PÅ FLER KURSER

Här är tips på fler kurser som också
skulle kunna passa dig.
Se hela vårt utbud på hjartum.se.

BOKNINGSVILLKOR

Bokningen är bindande. Om du får förhinder kan platsen
överlåtas till en kollega.
Avbokning
-Vid avbokning senast 2 veckor före kursstart debiteras 0 % av avgiften.
-Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart debiteras 100 % av avgiften.
För fullständiga bokningsvillkor, vänligen se vår hemsida.

3 ENKLA SÄTT ATT BOKA

hjartum.se  |  bokning@hjartum.se  |  08-660 21 60

LEDARSKAP
Chefens samtal

Hantera jobbiga kundsituationer
och bemöt besväliga kunder.

Certifierad ledare

Ge service via mejl & chatt

EKONOMI

Grundkurs i Excel

Ekonomi för icke ekonomer

Aktuell arbetsrätt

Bokslutsarbete & deklaration

Grunder och praktiska funktioner
som underlättar och snabbar upp.
Lär dig korrekt hantering av
anställningsvillkoren.

Besvärliga kunder

Medarbetarsamtal och svåra
samtal - lär dig hålla båda!
Utveckling och nya impulser för dig
som arbetat en tid som ledare.

JURIDIK & METODIK

KUNDSERVICE

Förstå de viktiga grunderna
inom företagsekonomin.

Upprätta bokslut, ÅR och
deklaration för ett aktiebolag.

Professionell kundservice i
skrift.

FÖRETAGSINTERNA

KURS PÅ PLATS HOS ER

Alla våra öppna kurser och utbildningar
kan erbjudas som företagsinterna. Olika
kurser kan också kombineras för att
passa era behov.
Kontakta oss för offert eller diskussion om
intern utbildning på info@hjartum.se.

Hjärtum Utbildning AB | Karlaplan 9B | 114 60 Stockholm | Tel: 08–660 21 60 | info@hjartum.se

