
LEDARSKAP - NY SOM CHEF
Utbildning som ger dig starten och fortsättningen på ett framgångsrikt ledarskap

Om kursen
Under två aktiva dagar fokuserar vi på att ge dig en bra 
start för att snabbt kunna utveckla ett vinnande ledarskap. 
Vi berör tre huvudområden; att leda sig själv, att leda andra 
och att leda verksamheten. Kursen kommer att vara prak-
tiskt inriktad och du kommer själv att vara aktiv i övningar, 
uppföljning och diskussioner. Grunden hämtas från
etablerad ledarskapsteori.

Kursens mål
Kursen ger dig insikt i de vanligaste nybörjarfällorna, ökad 
självinsikt och förståelse för självinsiktens betydelse för 
framgångsrikt ledarskap. Dessutom har du kunskap om 
gruppdynamik och hur man tillämpar olika ledarstilar 
beroende på gruppens mognadsgrad. Du kommer också att 
ha verktyg för att underlätta prioriteringen av åtaganden 
och för att lättare kunna fokusera på resultatmålet. Med dig 
från kursen har du även en konkret och dokumenterad bild 
av dina egna ledaregenskaper.

Sagt av tidigare deltagare
“Otroligt roligt och givande”
“Praktiska exempel med kursdeltagarnas verklighet = Bra!”
“Tack. Jag kommer använda mycket av det vi gått igenom”
“Jättebra!”
“Bra att tillfälle gavs för att ta upp händelser och problem ur 
verkligheten”
”Väldig bra kursledare, hade mycket dialog med deltagarna”
“Nivån på övriga kursdeltagare överensstämde med mina 
egna kunskaper och befattningsnivå”

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se. Kursen ges även i anpassad form.

Som chef möter du utmaningar och förutsättningar som kan skilja sig från tidigare erfarenheter. Du har en ny 
relation till dina tidigare arbetskamrater och krav och förväntningar kommer att sättas högt. För att lyckas så 
kommer du att behöva verktyg för att hantera din nya roll och utveckla ett vinnande ledarskap. 

Ur innehållet
• Rollförväntningar - Att förändra sin roll i organisationen 
• Ledare eller chef - Vanliga nybörjarfällor 
• Ledarstilar och inlärningsstilar 
• Att leda sig själv och andra
• Delegering och involvering
• Situationsanpassat ledarskap 
• Hur prioriterar jag som chef min tid bäst? 
• Att hantera press och prestation 
• Feedback som ett kraftfullt ledningsverktyg 
• Det coachande förhållningssättet
• Arbetsrätt, lönesättning och vad du som chef behöver 

känna till
• Hantera motsättningar, konflikter och svåra samtal

Förberedelse och uppföljning i digital uppstartsdel
Varje kurstillfälle förbereds utifrån varje deltagares behov 
och förutsättningar. Före din utbildning blir du inbjuden till 
en digital uppstartsdel där du bland annat får tips för att få 
nytta av kursen. Efter kursen följer vi upp hur det går och du 
kan även ladda ned kursens material i digitial form.

Valbar tillämpningsdel
70% av lärandet sker på arbetsplatsen. Därför kan du kom-
plettera denna utbildning med en digital tillämpningsdel. 
I denna får du under 6 månader fördjupning och praktiska 
övningar att testa och implementera direkt i ditt arbete. 

Minikurs på köpet
För att förstärka effekten av utbildningen så bjuder vi på ett 
extra träningstillfälle. När du bokar en öppen utbildning hos 
Academic House så får du en valfri minikurs på köpet. Ett 
bra tillfälle att få ytterligare träning, kunskaper och 
erfarenhetsutbyte.
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