Produktblad

Chefens verktygslåda – ett program för
nyblivna chefer

En utbildning och träning i 7 delar för dig som är ny som chef och vill utveckla
Bra Ledarskap. Varje del omfattar 2 dagar, förutom coachningspaketet som omfattar
10 sessioner
Del 1
Del 2
Del 3
Del 4
Del 5
Del 6
Del 7

Personligt Ledarskap
Samtal som förändrar och konflikthantering
Coachande förhållningssätt – ett verktyg i Bra Ledarskap
Den effektiva Gruppen
Bra Förändring
Effektiv Organisation
Coachningspaket - 10 sessioner

Utbildningens olika delar kan genomföras fristående från varandra men vi rekommenderar att de genomförs som ett sammanhänga program över 1-1,5 års och att
den individuella coachningen löper parallellt under tiden.
Mål och syfte

Utveckla ledarskapet genom att förse varje ledare med en grundläggande förståelse
för och träning i ledarrollen – för att leda affärsverksamhet, medarbetare och sig själv.
 Det coachande ledarskapet tar sin utgångspunkt i att företag är människor, att
varje människa är en individ och alla individer är lika unika.
 Ledarutbildnings- och utvecklingsprogrammet fokuserar därför på hur varje individuell ledare kan ikraftsätta sig själv och sina medarbetare för att utveckla en
hälsosam och lönsam verksamhet.
 Utvecklingsprogrammet har alltså sin grund i det coachande ledarskapet som ser
till varje individs kapacitet och förmåga att utvecklas till sin fulla potential.
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Mål efter genomförd individuell coachning
Individerna har fått:
 förståelse för sina unika styrkor och talanger i sitt ledarskap
 större utväxling på styrkor och talanger
 genom att träna utveckla en coachade ledarstil som komplettering till de
 traditionella chefs- och ledarfunktionerna
 ökad medvetenhet kring beteenden och ageranden som hindrar önskat
 resultat
 individuell verktygslåda och handlingsplan för fortsatt utveckling som bidrar till
 både kvantitativa och kvalitativa resultat
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Mål efter ledarutbildningsprogram
Deltagarna har fått:
 en djupare förståelse för hur man leder verksamhet, medarbetare och sig själv
 insikter om sin egen ledarstil dvs vilka beteenden jag använder när jag leder,
influerar och påverkar idag
 verktyg för att agera som en energigivande ledare som bidrar både till kvantitativa och kvalitativa resultat

Genomförande

Hela programmet präglas av att deltagarna ges möjlighet till feedback och egen
träning och för att det av det skälet är vi ofta två vid genomförandet av denna kurs.
Kursen genomförs med fördel i internatform
Utbildare och Coacher

Anders Ydremark
Diplomerad organisationskonsult vid gestaltakademin i Skandinavien. Civilingenjör
och beteendevetare. Lång erfarenhet av företagsledning och utveckling av människor,
relationer och affärsverksamhet. Arbetar bla. som coach, processkonsult, krishanterare och ledarutvecklare.
Tel 0500 – 44 89 95, mobil 0706 – 36 81 10, email anders@ydremark.se
Karin Utbo
Socionom och fil.kand. i arbetsorganisation och arbetspsykologi. Arbetar som organisationskonsult och chefscoach. Har lång erfarenhet av ledningsarbete, coachning ,
konflikthanering och utvecklingsarbete på individ- grupp och organisationsnivå
Tel 0510 – 257 00, mobil 0708 – 66 13 76 email karin@utbo.se
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