
Skaffa fler pusselbitar till 
din utveckling som ledare.

Som deltagare 
ges du möjlighet 
att diskutera 
dina vardagliga 
situationer.

Syftet med utbildningen är att du som deltagare ska bli stärkt i rollen som ledare och chef.

En av ledarens/chefens största utmaningar är att utveckla det personliga ledarskapet och skapa 
förutsättningar för sina medarbetare att utvecklas. För att på bästa sätt kunna leda andra måste 
man först förstå och kunna leda sig själv. Personlig utveckling är därför kärnan i vårt program.

VI HAR SATT SAMMAN fyra utbildningsblock inom van-
liga men viktiga ämnesområden som ledare/chefer ofta 
behöver utveckla och stärka. Programmet pågår under 3 
månader och innehåller 6 utbildningsdagar. Dessa 6 ut-
bildningsdagar fördelas på två heldagar och två 2-dagars 
internat med övernattning.
Mellan utbildningstillfällena möter du upp med din per-
sonliga coach 1 gång för ett individuellt coachsamtal.

VARJE DAG STÅR DU som ledare och chef inför olika 
utmaningar och problem.
Dagens ledarroll ställer inte bara krav på din förmåga att 
uppnå resultat i ditt arbete utan också på din förmåga 
att leda grupper och medarbetare på ett bra sätt.
URKRAFT:s chef- och ledarkurs bygger på 15 års erfa-
renhet av ledar-, grupp- och organisationsutveckling. 
Programmets syfte är att genom teori och träning få 
ledare att växa.

GENOM ÖKAD SJÄLVINSIKT, professionella verktyg och 
en ny medvetenhet om olika processer utvecklas dina 
personliga ledaregenskaper.
Detta i syfte att bli mer effektiv som chef och ledare, 
men även som gruppmedlem. En annan viktig målsätt-
ning är att ge deltagarna möjlighet att bygga ett starkt 
nätverk med andra ledare.

CHEF- & LEDARKURS
MED INDIVIDUELL COACHNING

LEDARUTVECKLINGSPROGRAM (LUP) • 6 DAGAR

SYFTE & MÅL

GENOMFÖRANDE

8	En	utveckling	utifrån	dina	personliga	
	 mål,	behov	och	förutsättningar.

8	Nya	perspektiv	på	dig	själv,	ditt	
	 företag	och	din	organisation.

8	Fördjupad	självinsikt.

8	Ökad	förmåga	att	involvera	och	
	 engagera	dina	medarbetare.

8	Bättre	balans	i	rollen	som	ledare,	
	 chef	och	människa.

8	Förbättrad	handlingskraft.

INDIVIDUELL COACHNING ger dig bland annat:

”””
URKRAFT:s	chef-	och	ledarkurs	är	en	bra	
chans	för	de	som	är	nyfikna	på	ledar-
skapet	och	lärorikt	för	såväl	unga	som	
gamla.

Björn Furhoff, vd Furhoffs Rostfria AB

En	bra	och	framförallt	bred	chef-och	
ledarkurs	som	täppte	till	många	luckor	i	
mitt	tidigare	ledarskap.

Anna Nilsson, chef Djur & Natur

Den	individuella	coachningen	hjälpte	
mig	förnya	ett	ledarskap	som	sett	nästan	
likadant	ut	i	tio	år.

Patrik Rehn, 
konstruktionschef Autokaross

NÅGRA RÖSTER FRÅN VÅRA TIDIGARE CHEF- & LEDARKURSER
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8 MITT LEDARSKAP/SDI
Två	dagars	internat	där	du	får	ökad	självkän-
nedom,	blir	klar	över	din	ledarstil,	förstår	
vad	ett	smart	ledarskap	är,	lär	dig	fokusera	
och	prioritera	rätt	och	hur	du	fattar	beslut.	
Du	kartlägger	din	personliga	motivation,	
styrkor	och	svagheter	genom	SDI.

•	Ledarskap	/	Ledarstilar
•	Kartläggning	motivation	och	drivkraft
•	Mina	styrkor	och	utvecklingsområden
•	Svårigheten	i	att	leda	vissa	men	inte	andra
•	Hur	jag	motiverar	mina	medarbetare
•	SDI	Premier	Edition	–	Självkännedom
•	Det	smarta	ledarskapet
•	Min	personliga	utvecklingsplan

8 FÖRÄNDRINGSKOMPETENS
Världen	förändras	ständigt.	Idag	är	föränd-
ringstakten	högre	än	någonsin.	Som	ledare	
måste	du	kunna	hantera	ständigt	pågående	
förändringar	och	motivera	samt	inspirera	
dina	medarbetare.	Dagens	ledare	måste	
också	ha	förmågan	att	skapa	förändringar.

•	Förändringens	fyra	rum
•	Ständiga	förbättringar
•	Hantera	attityder	i	arbetsgruppen
•	Hur	man	leder	ett	förändringsarbete
•	Inspirera	inför	förändrad	situation
•	Kommunikation	och	feedback
•	Att	genomföra	svåra	samtal
•	Verktyg,	praktiska	råd	och	tips
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8 GRUPPDYNAMIK & KONFLIKTER
Två	dagars	internat	kring	gruppdynamik	och	
grupprocesser.	Vi	lär	oss	konstruktiv	kon-
flikthantering	och	vad	som	orsakar	konflik-
ter	runt	oss.	Vi	lyfter	också	de	viktiga	frågor	
som	kvarstår.	Avslutningsvis	erhåller	du	ett	
diplom	som	kursbevis.

•	Mål	&	Syfte	med	Teamet
•	Teamroller
•	Gruppdynamik	&	Grupprocesser
•	Att	leda	team
•	Konfliktutlösare
•	Hantera	och	förbygga	konflikter
•	Verktyg	för	konflikthantering

8 PERSONLIG EFFEKTIVITET
Handlar	om	prioriteringar,	metoder	och	
verktyg	som	kan	effektivisera	din	vardag	
och	ditt	arbetsflöde.	Metoder	som	skapar	
utrymme	för	det	som	är	viktigast	och	som	
skapar	måluppfyllnad	utifrån	det	uppdrag	
och	den	roll	du	har	som	ledare	och	chef.

•	Få	bort	dina	tidstjuvar
•	Gör	bättre	prioriteringar,	stresshantering
•	Planera	för	bättre	framförhållning
•	Delegera	–	gör	inte	andras	jobb
•	Få	ordning	på	din	vardag
•	Konsten	att	avsluta
•	Effektiva	konkreta	möten
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ANMÄLAN
Anmälan	sker	direkt	till	URKRAFT	via	mail	
eller	telefon.	
Vi	informerar	gärna	mer	om	utbildningens	
upplägg	och	innehåll.	
Tveka	inte	att	ta	kontakt	med	oss	för	ett	
personligt	och	förutsättningslöst	möte.	
Vi	erbjuder	även	skräddarsydda	företagsan-
passade	utbildningar.

INVESTERING
Kostnaden	för	sex	heldagar	och	ett	coach-
ningstillfälle	är	27	500	kr.
Deltagaren/	företaget	står	själv	för	kost	och	
logikostnader	i	samband	med	träffarna.
Samtliga	priser	är	angivna	exklusive	moms.	
Tveka	inte	att	kontakta	oss	om	du	har	några	
frågor	eller	funderingar	kring	programmet!

URKRAFT	är	ett	kompetensutvecklingsföre-
tag	med	hjärta	i	Skövde.	
Sedan	1998	har	vi	med	stor	framgång	och	
glädje	genomfört	uppdrag	i	hela	Sverige	
för	att	utveckla	och	effektivisera	ledarskap,	
team	och	ge	förutsättningar	för	personlig	
utveckling.	
Vårt	upplevelsebaserade	arbetssätt	är	en	
såväl	uppskattad	som	effektiv	inlärningsme-
tod	för	kunskap	att	bära	med	sig	livet	ut.	
Tveka	inte	att	ta	kontakt	med	oss	om	du	vill	
veta	mer!

URKRAFT	Partnering	&	Ledarskap
Drottninggatan	6,	541	31	Skövde
Telefon:	0500-48	14	44
E-post:	info@urkraft.com
www.urkraft.com

”Jag har varit på många 
kurser men sällan fått så 
starka AHA-upplevelser 
som när jag deltog i  
URKRAFT:s chef- och  
ledarkurs.
Anders Andersson, arbetsledare

Götene Vatten & Värme
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