Utvecklande ledarskap/UL, grundkurs i Skärholmen den 21-22 maj -18

Utvecklande ledarskap är ett ledarskapskoncept framtaget av Försvarshögskolan. Kursen används
både inom Försvarsmakten och näringslivet.
Grundkursen i utvecklande ledarskap vänder sig till dig som är chef eller ledare och vill utveckla
ditt ledarskap. Målsättningen med kursen är att du ska utveckla ditt ledarskap, och därigenom
utveckla dina medarbetare för att på sikt nå högre effektivitet i organisationen. Forskning visar att
det utvecklande ledarskapet har en mycket gynnsam effekt på det organisatoriska ledarskapet och
medarbetarnas utveckling.
En utvecklande ledare utmärks av inspiration och motivation i syfte att stimulera delaktighet och
kreativitet. Vidare har en utvecklande ledare en personlig omtanke som handlar om att ge
medarbetare stöd, men också om att konfrontera med ett gott syfte.
Några veckor innan UL utbildningen kommer du och dina medarbetare att bjudas in till att göra
en skattning av dina ledarbeteenden. Detta innebär att du kommer att erhålla en 360-graders
feedback på ditt eget ledarskap, d.v.s. en Utvecklande Ledarskap Ledarbedömning/ULL.
Formuläret kommer som en länk i ett mail från Försvarshögskolan.
Du genomför självskattningen och bjuder in dina medarbetare/kollegor att göra sina skattningar
av dig. Du väljer själv vilka 6-10 medarbetare/kollegor (överordnad, sidoordnade och
underordnade) som ska göra din skattning. Alla gör skattningen via internet.
Kursen i Utvecklande Ledarskap inleds med 2 dagar lärarledd utbildning innefattande bland
annat:






Teoretisk bakgrund.
Ledarstilsmodellen och ledarskapsmodellen UL.
Personlig profil från sammanställningen av din 360-graders feedback (ULL).
Framtagande av en egen plan för utveckling av ditt personliga ledarskap baserat på
ledarskapsmodellen, feedback, insikter och personliga mål.
Under cirka 2 månader, efter de 2 första kursdagarna, följer eget arbete med den
personliga utvecklingsplanen. Därefter avslutas kursen i UL med en återsamling till en
fördjupningsdag.

För ytterligare information, se www.fhs.se
(Bedömningsformuläret kan ses som en inventering av ledarens aktuella ledarskapsbeteenden, samt modellen som en
riktning för önskad utveckling)

Utbildningen sker i Fryshusets lokaler i Skärholmen
Anmälan till utbildningen i Utvecklande ledarskap den 21-22 maj görs till Bi Dahlborg Reichel
Tel 0739-354490
eller
mail info@bidahlborg.com
Priset för utbildningen brukar ligga runt 20.000 kr + moms samt kost och logi
Dessa 2 dagar är kostnaden endast 5000 kr + moms samt kost och logi.
En anledning till priset är att vi två handledare examineras genom att leda kursen, detta innebär
att en person från Försvarshögskolan kommer att medverka under dessa två dagar samt att det är
kort varsel.

Hälsningar från handledarna
Carina Nilimaa och Bi Dahlborg Reichel

