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Ledarskapets

Tumregler vid besvärliga samtal

Så skapar du en samspelt arbetsgrupp

Ny som chef - Vad förväntas av dig?

grunder
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Ledarskapskursen som ger dig de bästa 
förutsättningarna för att lyckas i din roll 
som chef!
Att vara chef innebär en rad förändringar jämfört med att inte ha 
personalansvar och du ställs inför större utmaningar, högre krav och nya 
problemställningar. Hur går man från att vara kollega till chef? 

Att vara synlig, tydlig och direkt i förhållandet till sina medarbetare kräver mod 
och personlig trygghet. Kursen ger dig ledarskapskunskaperna som ökar ditt 
självförtroende vilket i sin tur gör att du vågar leda din grupp framåt i ett tydligt 
ledarskap. Lär dig tackla konflikter och hur du genom målstyrning kan sätta, 
nå och följa upp uppsatta mål. Vi går igenom hur du håller möten, hur du 
sätter strukturen för utvecklingssamtal, lönesamtal och vad du behöver tänka 
på inför svåra samtal.

En viktig nyckel till att skapa förtroende hos dina medarbetare är tydlig 
kommunikation, vi lär dig hur du på bästa sätt når fram med ditt budskap samt 
hur du med hjälp av retorik coachar och motiverar din arbetsgrupp.
Efter genomförd utbildning har du lärt dig grunderna i ledarskap och fått 
verktyg för att skapa arbetsglädje i ditt team. Du har fått kunskaper om vad 
coaching innebär och hur du kan använda det för att föra gruppen framåt. 
Vidare har du lärt dig hur du kan ge feedback samt hantera olika typer av 
konflikter som kan uppstå i arbetsgruppen.

Ta chansen - bli den bästa chef du någonsin haft!

Helena Ström har själv arbetat som chef i såväl politiskt styrda 
organisationer som i näringslivet. Sedan flera år arbetar hon 
med utbildning och coachande handledning av såväl ledare 
som medarbetargrupper i offentlig sektor. Helena anlitas oftast 
för sitt expertkunnande i att skapa samsyn kring uppdraget på 
arbetsplatser. Ledarens och medarbetarnas kommunikation är 
ytterligare ett område som engagerar henne. 
Helena har en gedigen utbildning som organisationskonsult, 
bland annat från Gestaltakademin i Skandinavien och en Master 
of Science vid University of Derby. Helena är också certifierad 
coach enligt ICF.
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• Ny som chef – vad förväntas av dig? 

• Att gå från kollega till chef 

• Personligt ledarskap 

• Situationsanpassat ledarskap

• Vad har du för ledarstil & hur använder du dig av 
den på bästa sätt? 

• Så delegerar du för att medarbetarna skall ta 
ansvar 

• Så får du alla att vilja sträva åt samma håll som du 

• Gruppsykologi  

• Så skapar du en samspelt arbetsgrupp 

• Svåra samtal 

• Tumregler vid besvärliga samtal

 

• Så coachar du dina medarbetare till att hitta sin inre 
drivkraft 

• Konflikthantering 

• Målstyrning 

• Målsättningar för gruppen vs. individen 

• Mötesstruktur 

• Vilken din roll som chef bör vara i en konflikt 

• Grundläggande arbetsrätt 

• Uppföljning & utvärdering 

• Skapa delaktighet – få med alla på tåget 

• Argumentationsteknik för chefer

DAG 1 DAG 2

Ledarskapets grunder
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TIDER

DETTA INGÅR I ALLA  
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet 
   att få svar på dina frågor 

• Frukost, förmiddagsfika, lunch 
 & eftermiddagsfika 

• Utvärdering och uppföljning av resultat 

• Kursdokumentation 

• Kursintyg
 

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

PRIS 9 990:-   
Boka 2 mån innan kursstart  

& betala endast  8 990:- 

Kursen har ett begränsat antal platser! 
 - Boka idag för att säkra din plats!

ANMÄL DIG REDAN IDAG!  
Anmäl dig på vår hemsida, 
www.hexanova.se/academy eller 
kontakta Sandra Johannesson,  
Direktnummer: 0761-86 44 09.  
sandra.johannesson@hexanova.se

 08.30 Registrering & frukost 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning

GRUPPRABATT:  
Gå 4 betala för 3!  

 
Boka två utbildningar 

samtidigt och få 50 % på 
den billigaste!
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