
CHEF- OCH LEDARPROGRAMMET
Programmet som ger dig en stabil grund för att utveckla ditt ledarskap och din fortsatta karriär

Om kursen
Chef- och Ledarprogrammet består av tre ledarskapskurser;
Ledarskap - Ny som chef (Ledarskap nivå 1), Att presentera
och övertyga (Presentationsteknik) samt Kommunikativt
ledarskap (Ledarskap nivå 2). Du väljer själv när och i vilken
ordning du vill gå etapperna, det är din kalender som styr.

Inför din utbildning får du också möjlighet att göra en
Extended DISC-personanalys. Analysen ger dig verktyg och
nycklar för att se och förstå andras beteenden i olika
situationer. Det hjälper dig även att se ditt eget beteende
och anpassa det efter de förutsättningar som du står inför. I
samband med någon av dina kursdagar går du tillsammans
med en av våra certifierade konsulter igenom din Extended
DISC-analys.

Programmets mål
Chef- och ledarprogrammet ger dig verktyg för att utveckla
ett uppskattat, effektivt och framgångsrikt ledarskap. Du
ges möjlighet att utveckla ditt chefskap på ett antal
områden, allt från att motivera och utveckla dina
medarbetare till att skapa bra resultat för din organisation.

Sagt av tidigare deltagare
”Bra upplägg med teori varvat med övningar och gruppar-
bete. Tydlig, saklig information och bra möjlighet till
diskussioner. Kurserna på Academic House håller en hög
standard.”

”Övning ger färdighet, bra med mycket praktik och varvat
med teori. Mycket trevliga dagar med kursledare och
deltagare.”

Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på 
www.academichouse.se

Att vara chef eller ledare innebär ofta stora utmaningar. I rollen måste du känna till och behärska situationer
som du tidigare kanske inte ställts inför. I tre separata ledarskapskurser får du i Chef- och Ledarprogrammet
verktyg och praktisk träning för ett säkert och effektivt ledarskap.

Ur innehållet
• Ledare eller chef - Vanliga fällor i ledarskapet
• Dina egna ledaregenskaper, styrkor och svagheter
• Att vara ledare eller chef
• Värderingar, grupputveckling och FIRO-teorin
• Situationsanpassat ledarskap
• Feedback – ett kraftfullt ledningsverktyg
• Att coacha problemindivider
• Ledarskap och roller i förändringsarbete
• Vision, mission och mål
• Förändringens faser - Insikt, kunskap och tillämpning
• Hantera information och kommunikation i förändring
• Individers reaktioner på förändring
• Att identifiera och hantera risker i ett förändringasarbete
• Metoder, retorik och verktyg för en lyckad presentation

Förberedelse och uppföljning i digital uppstartsdel
Chef- och Ledarprogrammet förbereds utifrån varje delta-
gares behov och förutsättningar. Före din utbildning blir 
du inbjuden till en digital uppstartsdel där du bland annat 
får tips för att få nytta av din utbildning. Efter programmet 
följer vi upp hur det går och du kan även ladda ned de olika 
kursmomentens material i digitial form.

Minikurser på köpet
Efter de tre etapperna får du även medverka i tre
extra halvdags minikurser där du själv väljer när och vad du
vill gå. Vi varierar våra minikurser efter aktuell forskning och
efterfrågan, utbudet varierar därför över tid.
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