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Nu startar omgång 5 av ledarutvecklings-
programmet. Programmet vänder sig till 
dig som är ny i rollen som chef och som 
vill utveckla ditt ledarskap. 
Som deltagare erbjuds du: 
• Konkreta verktyg för att utveckla 

ditt ledarskap 
• Ett nätverk för stöd och reflektion 

med syfte att stärka dig som chef 
och ledare 

• En ökad förståelse för gruppers 
utveckling, konflikthantering, svåra 
samtal och feedback 

Vi utgår från teorin om det transformativa 
ledarskapet som fokuserar på ledarbe-
teenden som bidrar till resultatskapande 
och utveckling.

Programmet omfattar fem heldagar 
fördelade över ett halvår. Vid dessa tillfäl-
len varvar vi teori, praktiska övningar och 
reflektion. 

Mellan tillfällena arbetar du med din 
individuella utvecklingsplan genom att 
testa nya sätt att leda i vardagen. 

Ny som chef 

Några röster från  
tidigare deltagare

Roll och uppdrag
• Förväntningar på mig som ledare, 

min roll och mitt uppdrag
• Det transformativa ledarskapet
• Leda i en politiskt styrd organisation

Att bygga och utveckla team 
• Hur skapar vi ett väl fungerande 

team för att nå önskade resultat?
• Grupputveckling i fem stadier
• Konflikthantering och feedback 
• Att leda effektiva möten 

Dialog och kommunikation 
• Hur stödjer jag mina medarbetares 

utveckling och prestation? Formella 
regler? Vad innebär normkritik? 

• Dialogen som verktyg - att skapa 
inkludering och delaktighet

• Svåra samtal
• Ett normkritiskt förhållningssätt 
• Coachande förhållningssätt 

Min egen utveckling 
• Hur vill jag utvecklas i mitt ledar-

skap? Vilka steg behöver jag ta och 
vilket behov av stöd har jag? 

• Att tydliggöra mitt uppdrag – ”upp-
drags-dialog” med den egna chefen 

• Att ta ansvar för min egen utveckling 

Etapp 1: (internat) 27-28 september
Etapp 2: (heldag) 25 oktober
Etapp 3: (heldag) 5 december 
Etapp 4: (heldag) 24 januari 2019

Pris: 13 200 kr exkl moms
Plats: Valhall Park, Hotell och  
konferens, Ängelholm
Anmälan: info@indea.se

Jag har fått många verktyg 
som jag kan ha nytta av i mitt 
ledarskap. Positivt at få dela 
erfarenheter med de andra 

kursdeltagarna.

Mycket matnyttigt och  
en stor portion av självreflektion 

varvat med teori och praktik. 
Underbart att få andras synpunkter 
och tankar reflekterat på mitt eget. 
Väldigt kul och intressant med allas 

olika ingångar.

Jag kommer att känna en större 
trygghet i min yrkesroll och i min 
ledarfilosofi. Samtidigt har jag fått 
en självinsikt och kritiskt tänkande 

kring mitt eget agerande  
i vissa situationer.

En väldigt bra och 
givande utbildning! 
Kan rekommendera 

fler att gå denna kurs!

PROGRAMSTART  
HÖSTEN 2018.
Anmälan senast 
28 augusti


