
EFFEKTIV FEEDBACK
Minikurs som ger dig metoder och tillvägagångssätt för motiverande och effektiv feedback

Om kursen
Att ge och ta emot kritik är svårt. Att ge och ta emot beröm
kan ibland kännas ännu svårare. Genom att träna dig i att
hantera konstruktiv feedback som verktyg så skapar du
möjligheter att förändra både din egen och dina
medarbetares prestationer.

Under denna praktiskt inriktade kurs får du konkreta tips
och metoder för hur du motiverar personer omkring dig
med hjälp av effektiv feedback. Du kommer att få verktyg
och träning för att både ge och ta emot kritik och beröm.
Du får kunskap kring hur din respons kan framföras på ett
sätt som leder individen och företaget framåt.

Efter kursen har du grunderna för att ge och ta emot
feedback på ett effektivt och motiverande sätt. Du har
med dig tips och råd för att hantera och ta emot kritik.
Seminariet håller en hög praktisk nivå och ger möjlighet
till träning, diskussion och samtal. Din medverkan, dina
idéer och dina frågor är därför en viktig ingrediens.

Sagt om kursen
Academic House genomför regelbundet minikurser inom
flera olika områden. Våra tidigare deltagare har bland
annat sagt:

”Mycket bra för att vara en eftermiddag med ett så stort
ämne. En kurs jag gärna rekommenderar andra att gå”

”Jag tycker att kursen var super, det var ett bra upplägg
och jag tar med mig massor”

”Tack, kursen var mycket bra och intressant. Jag ska defini-
tivt träna på att coacha kollegor med hjälp av det jag lärde
mig på kursen”

En praktisk kurs i positiv och effektiv feedback som ger dig verktyg och träning i att ge och ta emot kritik och
beröm. Genom kursen utvecklar du din kommunikation och förmåga att vara en motiverande medarbetare,
ledare eller chef.

Ur innehållet
• Om feedback som verktyg
• Hur ger jag kritik utan att kritisera?
• Att ge och ta emot beröm
• Att motivera till prestation
• Praktisk träning i att ge och ta feedback

Extended DISC personprofil
Denna utbildning kan förberedas med en Extended DISC
personanalys som ger dig insikt i ditt eget och dina
medarbetares beteende och kommunikation.

Målgrupp
Minikursen i Feedback vänder sig till dig som vill bli säkrare
i din kommunikation och utveckla din förmåga att ge och
ta både kritik och beröm.

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

Anmälan
Anmäl dig på www.academichouse.se, tel 08-55 11 21 00
eller kursbokning@academichouse.se.
Anmälan sker i mån av plats.
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