KURSBESKRIVNING:
SEX EFFEKTFULLA VERKTYG – SÅ LYCKAS DU SOM LEDARE
Utöka dina verktyg - utbyt erfarenheter - utveckla ditt ledarskap
Vår mest populära ledarkurs är en både snabb och effektiv introduktion till sex praktiska
ledarverktyg oavsett nivå i företaget/organisationen. Du kanske leder ett team eller en hel
avdelning. Du är ny som chef eller har hållit på ett tag och behöver påfyllnad. I varje workshop
varvar vi teori, övning, egen reflektion och samtal.
Under våren 2021 kommer vi att genomföra den här kursen online under sex halvdagar i
interaktiva workshops på plattformen Zoom.
Verktygen vi kommer att jobba med:
•
•
•
•
•
•

Situations- och uppgiftsanpassat ledarskap
Coachning av individ och grupp
Leda på distans
Kärnkvaliteter (Core Quadrant®)
De gränssättande samtalen
Konstruktiv feedback

Vi utgår alltid från deltagarnas verkliga arbetssituation och deras egna konkreta exempel vilket
gör att nya kunskaper snabbt kan omsättas i praktisk handling. Våra utbildningsgrupper är små,
6-8 personer, vilket ger var och en större möjligheter att ta upp egna frågor och situationer.
I pausen mellan workshoparna har var och en av deltagarna tillgång till kortare individuell
handledning via Zoom med sin utbildare.
Målgrupp: Arbetsledare, teamledare & chefer. Vi gör ingen nivåskillnad.
Omfattning: sex workshops, halvdagar 08:30-12:00 + möjlighet till individuell coachning
Plattform: Zoom - vi bjuder in dig med länk, enkelt och smidigt att koppla upp. Du behöver ha
tillgång till kamera och mikrofon i dator.
Pris: 19 900 exklusive moms. I kurspaketet ingår utöver de sex workshoptillfällena möjligheten
till personlig coachning vid 1-2 tillfällen under kursperioden.
KURSDATUM
Se uppdaterad information på hemsidan

Vi genomför även liknande företagsinterna kurser. Då skräddarsys modulernas innehåll efter
beställarens specifika önskemål och intervallerna mellan kursmomenten kan också anpassas
efter verksamhetens förutsättningar. Be oss gärna lämna en offert!

Kursinnehåll i korthet
WORKSHOP 1
Start med presentation och genomgång av programmet Att leda medarbetare –
situationsanpassat ledarskap i praktiken Med utgångspunkt från Blanchards/Herseys
etablerade modell har vi tolkat och anpassat verktygslådan för en publicistisk miljö och det
mindset som krävs för att lyckas i medie-/kommunikationsbranschen. Vi jobbar med konkreta
fall hämtade ur deltagarnas egna grupper på hemmaplan.
WORKSHOP 2
Coachning – det mest effektfulla verktyget för utveckling i det dagliga arbetet. Vi tränar och
arbetar fram användbara coachande frågor för varje deltagare beroende på arbetssituation.
Hur coachar jag vid utlägg av uppdrag? Vilka coachande frågor fungerar bäst mitt under
pågående uppdrag? Hur kan jag stötta i slutfasen av arbetet? Det går att leda med frågor utan
att förlora kontrollen.
WORKSHOP 3
Leda på distans – På många sätt är ett gott ledarskap i grunden detsamma oavsett om
medarbetarna möts på den fysiska arbetsplatsen eller på digitala plattformar. Men det finns
några saker att vara särskilt noga med när du leder på distans. Är arbetssättet nytt behöver
också nya rutiner växa fram och kontrakteras. Och hur når vi verklig kontakt bakom skärmarna
för att också klarar av att hantera skav och konflikter när vi inte möts och kan kommunicera
med ”hela kroppen”?
WORKSHOP 4
Kärnkvaliteter – med utgångspunkt från Daniel Ofmans modell Core Quadrant® utforskar vi
dina personliga kärnkvaliteter som ledare och vad dessa kan innebära för fallgropar i vardagen
för just dig. Vad kan du behöva vara uppmärksam på och utmana dig själv i för att utvecklas
som ledare? Modellen är enkel att lära sig och erbjuder samtidigt möjligheten till mer
avancerad självreflektion för den som önskar. Vi tycker också den är väldigt användbar i samtal
med enskilda medarbetare och för teamutveckling.
WORKSHOP 5
De gränssättande samtalen – vad ska man tänka på? Ju förr du som arbetsledare, projektledare
eller chef tar itu med det som skaver, desto större möjligheter att nå en konstruktiv dialog. De
svåra samtalen kräver dock att du är väl förberedd och vi jobbar med hur du kan gå till väga.
WORKSHOP 6
Metoder för konstruktiv feedback – vi går igenom hur man kan genomföra god återkoppling i
grupp eller individuellt med syfte att utveckla produkten. Hur undviker vi att hamna i eviga
resonemang om vad som är ”bra” och ”dåligt”? Trygghet i metoden bygger öppenhet och
nyfikenhet istället för försvar och motstånd.

Mediamentorerna AB är ett konsultföretag som grundades 1995 och som
verkat i mediebranschen sedan dess. Vi är idag specialiserade på att utveckla
och utbilda ledare/ledningsgrupper i förändringsarbete Med vår egen
mediebakgrund har vi särskild kunskap om vad publicistiskt/ redaktionellt
utvecklingsarbete kräver och kan leverera konkreta verktyg som snabbt kan
användas i det dagliga arbetet.
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