Du och ditt

ledarskap

10 timmar + 2 dagar

Ditt
Ledar
skap

Utveckling av ditt ledarskap beskrivet av medarbetare, kollegor och chef. Samtal kring och
verktyg för aktuella ledarskapsuppgifter för
årets specifika teman. Hantering av verkliga
föreliggande utmaningar. Allt detta i en två
dagar lång workshop tillsammans med andra
ledare med andra och likadana arbetsuppgifter i ledarskapet.
Tidigare deltagare i Grundläggande
Mål
grupp Ledarskap eller motsvarande.
Förväntningar Som deltagare ska du förvänför deltagare ta dig att få insikter i hur ditt

ledarskap uppfattas, och få
möjligheter att förstärka och förbättra det. Du får
också kunskaper och konkreta metoder för att
stärka en sund kultur och en god social arbetsmiljö som främjar utveckling. Sist men inte minst
får du hjälp av, och själv hjälpa, dina kamrater
med era aktuella utmaningar.

Förväntningar
som organisation

Under förutsättning att
ni bistår era ledare med
ärlig och uppriktig feedback hjälper ni dem att både bredda, stärka och
utveckla sitt ledarskap i linje med organisationens
profil. Det ger en långsiktig tydlighet och stabilitet i organisationen, vilket i sin tur är en förutsättning för kvalitet och strategiskt arbete.
Erica Karnbrink som också varit kursledare för kursen Grundläggande
Ledarskap. Med värme och lugn
effektivitet lotsar hon gruppen genom dagarna,
och ger varje individ den fråga eller den knuff den
behöver för att ta steget vidare i sin utveckling.

Kurs
ledare

Ledarskapskursen
för påbyggnad och
fördjupning

Erica Karnbrink - 070-667 21 54 - erica@dittledarskap.se - www.dittledarskap.se

Du och ditt

ledarskap

Inom en kalendertid på två månader genomförs två träffar.
Den första korta träffen som nedan kallas uppstartsmöte
syftar till att ge introduktion till förberedelserna inför kursdagarna. Förberedelserna i mellantiden är nödvändiga och viktiga för kvaliteten
på kursarbetet och beräknas ta minst 8 timmar effektiv tid i anspråk. Kursen avslutas med två dagars internatvistelse på kursgård i Värmland.

Upplägg
och längd

Uppstartsmötet
Hela gruppen träffas och presenterar sig kort
för varandra. Kursledaren ger instruktioner för
förberedelserna, som består av intervjuer om
varandras ledarskap och som ska göras innan
internatet.

Förberedelserna
Innan kursdagarna ska du med ett intervjuunderlag till stöd göra djupintervjuer om några av dina kurskamraters ledarskap. Du ska ta
dig tid och göra intervjuerna noggrant, då de
utgör grunden för dina kamraters utveckling.

Innehåll:
Fokus på ditt eget ledarskap
med metoden My Mirrored
Image
Hur du skapar förutsättningar för en sund kultur och en
bra social arbetsmiljö
Hantering av aktuella ledarskapsutmaningar i deltagarnas vardag

Kursdagarna
Den första kursdagen går åt till att i mindre
grupper redovisa resultaten av intervjuerna,
där du och dina kamrater i tur och ordning
är i fokus. Efter att ha sovit på saken ska du
göra en plan för vad och hur du ska använda
den feedback du fått för att kunna utvecklas
som du vill och behöver. Resten av den andra
kursdagen innehåller föreläsning och grupparbeten, samt hantering av var och en av
deltagarnas aktuella och verkliga utmaningar i
ledarskapet.

Kurs
material
Pris och
kursstart

Kurspärm med lyssnarkopior
och arbetsmaterial.

Per deltagare i öppen kurs:
14.000 kr exkl moms (exkl kost
och logi på internat)

Välkommen med
din anmälan!
Erica Karnbrink
070-667 21 54
erica@dittledarskap.se

För kursdatum, besök www.dittledarskap.se
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