ACADEMIC

HOUSE
LEDARSKAP NIVÅ 1 - NY SOM CHEF
Utbildning som ger dig starten för ett framgångsrikt ledarskap
Som ny eller blivande 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.
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 praktiskt inriktad och du kommer själv att vara aktiv i övningar,
uppföljning och diskussioner. Grunden hämtas från
etablerad ledarskapsteori.
En tid innan din kurs startar kommer vi att ställa några
frågor till dig för att tydliggöra dina styrkor och utvecklingsområden. Genom förberedelsen får du frågor att reflektera
över redan innan kursen samtidigt som vi får möjlighet att
anpassa kursen efter dina önskemål och förutsättningar.
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”

Ur innehållet
• Rollförväntningar - Att förändra sin roll i organisationen
• Ledare eller chef - Vanliga nybörjarfällor
• Arbetsstilar och inlärningsstilar
• Värderingar
• Grupputveckling och FIRO-teorin
• Situationsanpassat ledarskap
• Hur prioriterar jag bäst min tid?
• Att hantera press och prestation
• ”Trygghetsburen”
• Feedback – ett kraftfullt ledningsverktyg
• Coaching av problemindivider
• Individuell analys av styrkor och utvecklingsbehov
Förberedelse och uppföljning
I alla utbildningar genomför vi en individuell förberedelse
och uppföljning. Detta ger dig ett verktyg för att tydliggöra
dina egna styrkor och utvecklingsområden.
Kursdatum och pris
Information om aktuella kursdatum och pris hittar du på
www.academichouse.se. Kursen ges även i anpassad form.
Förläng din utbildning
I den här utbildningen har du möjlighet att komplettera
med vår Digitala lärplattform. I tillägget 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.

Anmälan och bekräftelse
Anmälan är bindande och en bekräftelse skickas per mail så snart du har
antagits till kursen.

Plats
Academic Houses öppna kurser hålls i centrala belägna lokaler i Stockholm,
Göteborg och Malmö.

Kursavgift och betalning
Faktura skickar ca 30 dagar i förväg och har betalningstid till dagen före
kursstart. I kursavgiften ingår kursdagarna, förberedande och uppföljande
självskattningstester, en extra halvdags minikurs, kursdokumentation samt
för- och eftermiddagskaffe. Kostnad för måltider och ev boende tillkommer. Alla priser är exklusiva moms.

Om du får förhinder
Vid förhinder kan du överlåta din plats till en kollega. Fram till 30
dagar innan kursstart kan du även kostnadsfritt avboka din plarts. Om du
avbokar dig senare debiteras 50 % av kursavgiften fram till 15 dagar före
kursstart. Därefter debiteras hela avgiften. Vid inställd kurs återbetalas alla
kursavgifter. Inga direkta eller indirekta kostnader utöver detta ersätts.
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