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LEDARUTBILDNING
TEAM-/GRUPPLEDARE

Utbildningens mål
Utbildningens målsättning är att öka deltagarnas trygghet i rollen som ledare samt förståelsen för de krav
som ställs. Utbildning har ett coachande förhållningssätt och anpassas utifrån de förutsättningar som gäller
för respektive organisation.
Utbildning genomförs uppdelad i fyra olika block. Under varje utbildningsdag ges tillfälle till individuell
coachning för de som så önskar. Våra utbildningsledare är Lilian Arturen, Atle Johansen, Tomas Högberg.
Varje utbildningsblock genomförs på ca 4 timmar. De olika utbildningsblocken genomförs lämpligen med
ca 2 veckors mellanrum.
Efter utbildningen görs en gemensam uppföljning där samtliga deltagare och företagsledningen deltar.
Lämplig gruppstorlek 6 - 8 deltagare per grupp.

Utbildningens innehåll
o

Krav & regelverk

o

Coachning

o

Leda & fördela

o

Gruppövningar

o

Teambildning/kultur

o

Verktyg och arbetsmetoder

o

Organisation

o

Uppföljning

Förkunskaper
Inga dokumenterade förkunskaper krävs men det förväntas att deltagarna har erfarenhet från arbete i
ledande befattning. Utbildningen anpassas till organisationens förutsättningar.

Anmälan och frågor
Tomas Högberg, Boge Utbildning AB
Telefon: 0321-53 14 37
E-post: tomas@bogekompetens.se
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Innehåll – Ramverk för anpassning
Krav & regelverk att förhålla sig till (block 1)
•
•
•
•
•
•

Inledning/presentation
Arbetsmiljö
Kollektivavtal, branschkrav
Interna regelverk, personalhandbok
Sekretess
Gruppövningar/coachning

Deltagare: team-/gruppledare och chefer

Leda & fördela (block 2)
•
•
•
•
•

Möta-leda
Kommunikation
Konflikthantering, svåra samtal, feedback
Att vara förebild (kongruent)
Gruppövningar/coachning

Deltagare: team-/gruppledare

Teambildning/kultur (block 3)
•
•

Samverkan i teamet och i övrigt
Gruppens faser, dra åt samma håll

•
•

Rätt – Effektivt – Säkert: innebörd?
Värderingar

•

Gruppövningar/coachning

Deltagare: team-/gruppledare

Organisation (block 4)
•
•
•
•

Roller, medarbetare - ledare
Ansvar & befogenheter
Gruppövningar/coachning
Sammanfattning/avslutning

Deltagare: team-/gruppledare

Uppföljning (vid avslut eller separat tillfälle)
•

Vad har vi fått med oss och hur går vi vidare internt

Deltagare: Företagsledning, produktionsledare och teamledare
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Coachning
•

Individuell coachning erbjuds i samband med varje utbildningstillfälle

Inför utbildningen – Avstämning med företagsledningen
•

Genomgång och avstämning om innehåll/upplägg
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