Ledarskapsprogram
Programmet leds av legitimerade psykologer och omfattar totalt tre dagar. Den teoretiska utgångspunkten
för programmet är OBM, organizational behavior management. OBM handlar om att utifrån en ökad
kunskap om beteenden, d.v.s. “varför vi gör som vi gör”, på konstruktivt sätt leda och utveckla sin
verksamhet/arbetsgrupp i riktning mot önskade mål och resultat. Utifrån ett ökat fokus på beteenden ökar
sannolikheten för goda resultat både gällande produktion och hälsa på arbetsplatsen.
Det övergripande målet med programmet är att du som ledare ska tillägna dig nya kunskaper och
färdigheter som blir en direkt hjälp i det dagliga arbetet. Vidare är ett tema under hela programmet
“hållbart ledarskap”, vilket handlar om att säkerställa en arbetssituation för dig som chef där det finns en
balans mellan arbetsliv och privatliv samt mellan aktivitet och återhämtning.
Utbildningen varvar teori med praktisk tillämpning. Stor vikt ligger på att färdighetsträna de olika
arbetssätt och principer som vi jobbar med. För att skapa så goda förutsättningar som möjligt för att de
nya kunskaperna befästs och blir tillämpbara i respektive deltagares vardag omfattar utbildningen även
konkreta arbetsuppgifter mellan tillfällena.
Målgrupp
Utbildningen vänder sig till dig som jobbar som
chef inom privat eller offentlig verksamhet.
Innehållet är relevant och användbart både för
nya chefer och mer erfarna.
Datum
Tillfälle 1: onsdag 13/3
Tillfälle 2: onsdag 10/4
Tillfälle 3: onsdag 15/5
Tid
Kl.08.30-16.00. För- och eftermiddagsfika ingår.
Pris
9.950kr + moms. Vid flera deltagare från samma
arbetsgivare ges 10% rabatt/deltagare.

Kurshållare
Elin Sjöberg, leg psykolog
Erik Johnsson, leg psykolog
Intyg
Efter genomgången utbildning och efter att de
uppgifter som ingår mellan tillfällena är
genomförda och godkända utfärdas ett
utbildningsintyg.
Kurslitteratur
”Lägg ner ledarskapet”, Sara Ingvarsson
Kurslitteraturen tillhandahålls av
Stegeholmshälsan.
För frågor och anmälan
info@stegeholmshalsan.se

Plats
Stegeholmshälsans lokaler, i centrala Västervik.
Stegeholmshälsan förbehåller sig rätten att ställa in utbildningen om antalet deltagare är för få. Detta meddelas i så fall två
veckor innan första tillfället. Om en deltagare avbryter sitt deltagande under programmets gång debiteras hela beloppet. Om
en deltagare avbokar sin plats mindre än två veckor innan kursstart debiteras halva beloppet.
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