
Coachande

ledarskap

Så tillvaratar du dina medarbetares fulla potential

Vad är ett coachande förhållningssätt?

Hur får du hela arbetsgruppen att prestera optimalt
och hållbart

ARRANGÖR MEDIAPARTNER



Lasse Gustavson är bland annat 
ICC-Coach, Mental Tränare och 
ledarskapsutbildad av Ph.D Will Schutz, 
grundaren till FIRO-modellen. Med 
sin exceptionella bakgrund och sin 
pedagogiska förmåga, skapar Lasse 
inspiration och lust till lärande på sina 
utbildningar. 

Coachande ledarskap 
Kursen coachande ledarskap ger dig konkreta verktyg och 
struktur för att se dina medarbetares möjligheter och skapa 
kompetenta och självgående medarbetare. Du får lära dig 
hur du möter omvärldens nya krav på att uppnå mål, vara i 
förändring och att kunna stötta dina medarbetares 
yrkesmässiga och personliga utveckling.

Det coachande ledarskapet innebär att kunna inspirera och 
motivera enskilda individer såväl som hela arbetsgruppen att 
hitta inre drivkrafter, lösa uppgifter eller problem samt fullfölja 
överenskomna planer & strategier.

När vi blir sedda, bekräftade och får ta ansvar, växer vi och 
på så sätt presterar vi optimalt och hållbart. Med ett 
coachande förhållningssätt kommer du att kunna utveckla 
dina medarbetares fulla potential och frigöra egen tid. 

DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID



INNEHÅLL

ARRANGÖR MEDIAPARTNER

Coachande ledarskap

- Återkoppling, uppföljning & vikten av att 
fira

- Intuition & konsten att lyssna på sig själv
- Långa vs. korta mål
- Praktiska övningar för att du snabbt ska 
kunna implementera dina nya färdigheter 
till vardag 

- Självreglering, att ta ansvar under stress 
och fatta hållbara beslut

- Coaching är att göra, för att veta  

- Det här är coaching – 
förhållningssätt & ansvar
- När passar det coachande 
förhållningssättet?
- FIRO modellen - Grupputveckling & 
mognadsgrad; Personligt ledarskap 
och grupputveckling, din egna roll 
och allas ansvar 
- Bygg självkänsla och uthållighet
- Ökad självkännedom & dess 
positiva effekter 



Coachande ledarskap

DIN KUNSKAP 
VÅR FRAMTID

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER: 

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

• Förmiddagsfika, lunch &
eftermiddagsfika.

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

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

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

09:00 Kursen startar  

10.40 Förmiddagsfika 

12.00 Lunch 

14.40 Eftermiddagsfika 
16.00 Avslutning

PRIS 4 990:-  
Boka 2 mån innan kursstart 

& betala endast  4 490:- 

GRUPPRABATT: 
Gå 4 betala för 3!  

Boka två utbildningar 
samtidigt och få 50 % på 

den billigaste!




