
OM UTBILDNINGEN

Utbildningen ska genomföras med interaktivitet och inkludering 
som ledord så att det präglas av engagemang och delaktighet. 
Ledarskapskonsulten arbetar hela tiden tillsammans med gruppen 
i dialog, använder frågor som väcker reflektion och engagemang, tar 
fram gruppens egna exempel och behov och kopplar samman olika 
delar med varandra till en samverkande helhet. 

Mellan kursdagarna har deltagarna hemuppgifter av reflektion- eller 
feed forward-karaktär. Det är viktigt att hela programmet genomförs 
på ett sätt som är vardagsnära och verksamhetsförankrat samt 
odlar nyfikenhet. Deltagarna ska känna att de i varje del förstår 
kopplingen till sitt dagliga arbete och ser den praktiska användningen 
av kunskapen och verktygen. Efter genomförd utbildning mottar 
deltagarna intyg inkl. kursplan.

PRIS & ANMÄLAN

5 halvdagar, kl 13.00–17.00.

Pris: Se industriforum.se för aktuellt pris.

Tre eller fler deltagare från samma företag  
eller de företag som har företagsabonnemang 
hos IndustriForum ger 15% rabatt.

ANMÄLAN OCH INFORMATION

Anmälan gör du via hemsidan, där du hittar 
information om plats, datum och andra 
villkor. 

Kontakt: Thomas Johansson
Tel. 036-550 32 51,  073-679 38 68
thomas.johansson@industriforum.se

IndustriForum i Sverige AB
Huskvarnavägen 80, 554 54 Jönköping
036-550 32 50  •  info@industriforum.se

TEAMLEDARE / SAMORDNARE 
/ FÖRBÄTTRINGSLEDARE

En grundläggande ledarutbildning för teamledare, samordnare, gruppledare, förbättringsledare etc, oavsett om 
man har personalansvar eller ej.
Efter utbildningen skall deltagarna ha med sig en grundläggande kunskap om kommunikation, målstyrning, relationer, 
teamutveckling samt hur deras ledarskap påverkar andra.

Del 1: 
Rollen och  
uppdraget

Presentationer och 
förväntningar. Vi resonerar 
kring det goda ledarskapet 
samt skillnader i att vara 
chef, ledare och tränare. 

Uppdrag, roller och 
samverkan. Ledningens 

frågor, olika ledarstilar och 
olika intressenter.

Del 2: 
Att leda sig  

själv
Insikt i hur man själv är och 
fungerar som människa och 
ledare och påverkar andra. 

Självbilder, värderingar, 
personlig mognad, personlig 

effektivitet och egen 
utveckling.

Del 4:  
Prestationer  

och mål
Hur vi kan verka genom 
andra, sätta mål, odla 

önskade beteenden och 
nå resultat. Hantera och 

utveckla grupper och team. 
Arbetsmiljö, stress och 
konflikthantering.

Del 3: 
Kommunikation 
och relationer

Kommunikation, relationer 
och behov av anpassning 

utifrån människors och 
gruppers olikheter. 

Feedback och feed forward. 
Svåra samtal. Retoriska 

verktyg.

Del 5: 
Att verka i ett 
sammanhang

Vi sätter allt i sammanhang, 
kontexten, samt varumärke, 

värdegrund, etik, 
hållbarhet, företagskultur 

och förändringsarbete. 
Utvärdering.

NY GRUNDLÄGGANDE LEDARUTBILDNING FÖR


