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Läs mer om kostnad för utbildning och logi på
www.gallofsta.se
» Logi i enkelrum
» Utbildningsmaterial
» Boken Klart Ledarskap av Gervase Bush

Klart Ledarskap ger dig som ledare bättre förutsättningar
för att skapa öppna och tydliga relationer och en lärande
organisation. Utbildningen bygger på deltagarnas egen
verklighet och rymmer intensiv färdighetsträning under fyra
spännande dagar.

PLATS

Om du vill skaffa dig kunskap och konkreta verktyg
för att leda en organisation som präglas av tydlighet,
öppenhet och trygghet i relationerna och som dessutom är
nyfiket villig att lära – då ska du gå Klart Ledarskap.

För aktuella kursdatum, tider och platser se
gallofsta.se/utbildning

Målgrupp

Passar som
internutbildning

Chefer och ledare som vill skapa lärande organisationer
med trygga, öppna och högpresterande relationer.

Du blir bättre på att
» större förmåga att leda i kraft av dina personliga egenskaper
» ökad medvetenhet om dig själv, dina reaktioner, hur du påverkar andra
» ökad skicklighet i att skapa förutsättningar för trygghet, öppenhet och nyfikenhet i
samarbetsrelationer
» bättre förmåga att kommunicera tydligt
» använda en modell för ökat lärande i organisationen

Arbetsmetoder
Pedagogiken är upplevelsebaserad eftersom ledarskap är ett hantverk och färdigheter
behöver tränas i skarpt läge. Träningen utgår från din verklighet. Kärnfulla genomgångar
av teoretiska grundbegrepp och modeller ligger till grund för övningar då ni tränar och
utforskar olika specifika färdigheter. Du väljer en lärpartner och ni coachar, stödjer och
utmanar varandra genom hela träningsprogrammet.

Läs mer om
utbildningens innehåll
och hur du bokar.

KLART LEDARSKAP

Så här anmäler du dig
Du kan boka utbildningen
på vår webb, skicka ett
mejl eller kontakta oss
på telefon. Du kan även
chatta direkt via hemsidan
med vår utbildningssamordnare om du har några
frågor.
» gallofsta.se
» utbildning@gallofsta.se
» 08-581 795 02

Ur utbildningens innehåll
Dag 1. Fokus på medvetenhet
Genom att vara klar över vad du själv står för, tycker och vill kan du påverka din omgivning på ett konstruktivt sätt. Att snabbt ringa in vad som är fakta och vad som är din
personliga tolkning av situationen.

Dag 2. Fokus på tydliga beskrivningar
Beskriv dina idéer och intentioner på ett tydligt och inspirerande sätt och minimera
risken att andra missförstår dig eller gissar sig till vad du står för. Konfrontera andra på
ett sätt som inte väcker deras försvar utan skapar lust att lära och undersöka din syn
och situationen som helhet.

Dag 3. Fokus på uppriktig nyfikenhet
Lita på att andras upplevelser och synsätt kan vara berikande för att åstadkomma
resultat. Lyssna till andras erfarenheter och åsikter utan att påverka. Var genuint nyfiken
på andras erfarenheter och synsätt och öka möjligheterna att gemensamt åstadkomma
önskvärda resultat och ett lärande i organisationen.

Dag 4. Fokus på klarhet och lärande samtal
Ta vara på lärdomarna från dag 1-3 och koppla samman det med Klart Ledarskaps modell
för en lärande organisation – lärande samtal. Förmågan att skapa klarhet i organisationen.
Det är ett strukturerat verktyg som steg för steg skapar ömsesidigt lärande mellan kollegor
och har potential att bilda bas för nyfiket lärande i hela organisationen.
Programmet är framtaget av Gervase
R. Bushe, kanadensisk professor i
ledarskap och organisationsförändring
och togs till Sverige år 2004. I dag
har ca 5000 deltagare i Sverige
gått programmet. Metoden beskrivs
av Bushe i boken Klart Ledarskap
(Ekerlids Förlag).
Klart Ledarskap har anpassats
till den skandinaviska marknaden
av Provins fem AB och får endast
genomföras av licensierade instruktörer.

Kontakta oss
Gällöfsta Perlan Ledarskap
196 92 Kungsängen
Tel 08-581 795 02
Fax 08-581 795 80
utbildning@gallofsta.se
www.gallofsta.se

Utbildningens omfattning
Utbildningen omfattar 2+2 dagar och genomförs som internat på Gällöfsta Konferens
i Kungsängen utanför Stockholm. Utbildningen bygger på boken om Klart Ledarskap
som du förväntas läsa under utbildningstiden. I perioden mellan steg 1 och 2 får du
tillämpa lärdomar och verktyg från steg 1 och ha kontakt med din lärpartner för ömsesidig
coachning

