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LEDARSKAP NIVÅ 2 - KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP
Ledarskapsutbildning som ger praktisk träning och konkreta verktyg för att skapa hållbara resultat
Med ett coachande ledarskap ger du dig själv och dina medarbetare bra förutsättningar för att skapa både
utveckling och resultat. Coaching är en alltmer uppskattad och använd teknik inom ledarskap, grupputveckling
och viktiga förändringsprocesser. Genom kursen Kommunikativt ledarskap får du verktyg för att utveckla och
inspirera andra personer med hjälp av effektiv coachingteknik.
Om kursen
Under kursen Kommunikativt ledarskap går vi igenom
praktiska verktyg för framgångsrik coaching. Vi tittar och
övar på hur du med hjälp av coachingteknik kan stödja dina
medarbetare och din organisation att nå nya mål. Genom
övningar, exempel och diskussion tränas du att bli en tydlig
och inspirerande coach.
Kursen i kommunikativt ledarskap är praktiskt inriktad och
du kommer själv att vara aktiv i coachingövningar, uppföljning och diskussioner.
Kursens mål
Efter kursen har du insikt i hur du kan leda på ett effektivt
sätt. Du har kunskap om de vanligaste fallgroparna och kan
planera och sätta upp mål för ditt ledarskap. Genom träning
har du förmåga att ställa kraftfulla frågor, lyssna aktivt och
skapa en effektiv kommunikation med dina medarbetare.
Du har verktyg för ett effektivt och coachande ledarskap.
Sagt av tidigare deltagare
”Mycket kompetent och trevlig kursledare!”
”Det bästa med kursen var att vi var en liten grupp, att vi
övade på faktiska problem och att kursledaren bjöd på egna
exempel.”
”Bra med liten grupp! Det gav många möjligheter att ställa
frågor och prata om exempel som var relevanta för
deltagarna. TACK!”
“Bra urval, tempo, gruppuppgifter, kursledare”
Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på
www.academichouse.se. Kursen ges även i anpassad form.

Nuläge

Förberedelse

Ur innehållet
• Att planera och sätta mål i min coaching
• Frågeteknik - Hur coachar jag genom kraftfulla frågor?
• Aktivt lyssnande - Viktiga saker att tänka på
• Hur skapar jag medvetenhet i ett coachande ledarskap?
• Konstruktiv feedback
• Hur kan jag genom coaching skapa förtroende
• Att kommunicera direkt och vara aktivt närvarande
• Hur utformar jag handlingar som leder framåt?
• Etik och professionalitet i ett coachande ledarskap
• Att följa upp min coaching och ta ansvar
• Fallgropar och vanliga hinder i ett coachande ledarskap
• Hur avslutar jag min coaching på ett bra sätt?
Förberedelse
Varje kurstillfälle förbereds utifrån deltagarnas behov och
förutsättningar. Ett par veckor före din kurs kommer du att
få svara på ett antal frågor som ligger till grund för kursen.

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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