LEDARSKAP FÖR ERFARNA CHEFER

Ledarskap för
erfarna chefer
TID
3+3+3 dagar + eget arbete
Återkopplingssamtal på 360 á 1,5 timme före
utbildningen. 45 minuters telefoncoachning
efter utbildningen.
INVESTERING
För aktuellt pris se gallofsta.se/utbildning
PLATS
För aktuella kursdatum, tider och platser se
gallofsta.se/utbildning

360° ÅTERKOPPLING &
COACHNING
INGÅR

360˚ återkoppling före utbildningsstarten i kombination
med coachning ökar dina möjligheter att omsätta nya
kunskaper och insikter i din vardag. Du kan lyfta frågor
utifrån utbildningen, dina behov och utmaningar. Coachningen ökar konkret värdet av utbildningen både för dig
och organisationen.

Ledarskap för erfarna chefer är forskningsbaserad och bygger
på värderingsgrundat och transformerande ledarskap. Det här
är utbildningen som ger dig nya perspektiv på ditt ledarskap
och utveckling av organisationen.
Du har varit chef i ett antal år och ställts inför många olika
ledarskapssituationer, både stimulerande och krävande.
Du har tidigare gått något ledarskapsutvecklingsprogram
där du fått grundläggande teorier, modeller och verktyg.
Nu känner du att det är dags att stanna upp, lyfta blicken,
fördjupa ditt ledarskap och få ny inspiration, och du är beredd att utmana dina grundantaganden och föreställningar
om dig själv och ditt ledarskap för att få nya perspektiv.

Passar som
internutbildning

Målgrupp
Erfarna chefer och projektledare.

Vad får jag:

Läs mer om
arbetsmetod, innehåll
och hur du bokar.

» En stadig grund att stå på i ditt ledarskap grundat på dina värderingar och din
kompetens.
» 360 graders kartläggning och feedback på ditt ledarskap i det uppdrag du har.
» Nya perspektiv och konkreta verktyg för att utveckla verksamheten, medarbetarna
och dig själv.
» Verktyg för att skapa förutsättningar för inre motivation hos dina medarbetare och
hos dig själv.
» Vägledning, verktyg och fördjupad förståelse för att leda grupper och bygga effektiva
team samt att skapa ett kreativt och konstruktivt arbetsklimat.
» Vägledning, fördjupad förståelse och nya perspektiv i ett utvecklingsprojekt.
» Nya perspektiv på ditt uppdrag i organisationen och dess omvärld.
» Ett värdefullt nätverk för ditt fortsatta arbete som chef.

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

Utbildningens omfattning
Utbildningen startar med en 360 graders återkoppling på ditt ledarskap i ditt befintliga
uppdrag. Återföringen av din feedback sker i ett individuellt samtal före kursstart. Själva
utbildningen genomförs sedan under 3+3+3 dagar i internatform på vår anläggning i
Kungsängen. Eget arbete förekommer före, mellan och efter internaten. Du får även 45
minuters telefoncoachning efter utbildningen.

Arbetsmetod och innehåll
Vårt arbetssätt baseras på det forskningen visar krävs för att ett ledarskapsprogram ska
få effekt i verksamheten. Vi utgår från ditt chefsuppdrag, din vardag, dina utmaningar
och ett utvecklingsprojekt som du vill genomföra i din verksamhet. Under utbildningen
kopplas relevanta modeller, teorier, övningar och diskussioner till situationer från din
och de andra deltagarnas vardag så att du får träna på för dig aktuella situationer och
direkt kunna tillämpa insikter och lärdomar när du kommer hem.

Ur innehållet

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

Det finns inget perfekt sätt att vara chef på. Det handlar om att hitta ditt bästa sätt utifrån varje situation; vem du är, vilka medarbetare du har och vad som är ditt uppdrag.
I utbildningen får du både möjlighet att hitta ”Ditt bästa sätt” och utveckla de förmågor
ett transformerande ledarskap innebär. Innan kursen sätter du upp mål som beskriver
hur det du lär dig konkret ska märkas i din vardag, och väljer ett utvecklingsprojekt som
du vill genomföra i din verksamhet under utbildningen.

Utbildningen har tre fokusområden:
Mitt unika ledarskap

Inre motivation och samspel

Syftar till att ge större
självkännedom, utveckla
det personliga ledarskapet,
ökad medvetenhet om
dina värderingar och hur
det kommer till uttryck
i ditt ledarskap samt att
bidra till livsbalans och
självkänsla.

Syftar till att ge verktyg
och nya perspektiv för
att leda autonoma och
kompetenta individer
och få dem att samspela
effektivt samt att skapa ett
kreativt och konstruktivt
arbetsklimat.

Organisationen i
olika perspektiv
Syftar till ge ökad förståelse för det som sker i en
organisation samt verktyg
att leda förändringsprocesser, leva med det
oförutsedda, vara proaktiv
och bidra till att bygga en
lärande organisation.

Mellan varje tillfälle får du hemuppgifter som stödjer dina utvecklingsmål som t ex att
träna och tillämpa nya kunskaper och insikter. Under första utbildningstillfället bildas
utvecklingspar som träffas för coacha och skugga varandra i vardagen. Du förväntas
också läsa kurslitteratur och artiklar som förberedelse inför kursdagarna.

Den här utbildningen ingår i Stiftelsen
Gällöfstas Diplomprogram i Ledarskap.
Ett steg mot att bli diplomerad ledare.
För
erfarna chefer
som behöver
påfyllning och
fördjupning!

