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COACHANDE LEDARSKAP • 9-11 NOV 2022
En fortsättning på kursen Personligt ledarskap steg 1

Vill du utvecklas som coachande ledare?
Oavsett om du idag har formellt ledaransvar eller jobbar i
nätverksform så är denna fortsättningskurs rätt för dig!
Vi tränar på coaching och samtal i mindre grupper och du får
feedback och tips som hjälper dig att bli tydligare att coacha
andra till bättre resultat. Du lär dig frågeteknik och aktivt
lyssnande som frigör engagemang, förmåga och lust att bidra
till ert gemensamma arbete. Du får även verktyg och vägledning
i egna aktuella utmaningar och situationer som ledare.
SAMMANFATTNINGSVIS får du insikt och träning i det
coachande samtalet samt verktyg och tips som hjälper dig
själv och andra att bryta mönster och gå från tanke till handling.
• Hur utvecklar jag ett coachande förhållningssätt?
• Hur frigör jag motivation och handlingskraft hos mig själv,
mina medarbetare och samverkanspartners?
• Hur blir jag tydligare i min kommunikationen med andra?

SYFTE
Att ge dig verktyg och personlig
insikt för att utveckla ett coachande förhållningssätt som inspirerar
till delaktighet, motivation och
personligt ansvarstagande.

MÅL
Att stärka ditt coachande
ledarskap för bättre resultat och
roligare, enklare samarbeten med
medarbetare och grupper.

MÅLGRUPP
För dig som arbetar som stads-,
plats- eller centrumutvecklare eller
med handels- och näringslivsfrågor
inom kommuner. Förkunskap från
UCM Personligt ledarskap steg ett
krävs eller motsvarande. Hör av
dig om du är tveksam.
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Mycket tryggare i min yrkesroll!
Bra med så många praktiska övningar och samtal.

Kursdeltagare 2020 och 2021.

TID & PLATS

X
MÅNAD
KL 10.30-19.00,
9-11
NOVEMBER
2022 I MALMÖ
SVENSKA STADSKÄRNOR, EC SÖDERTULL, SÖDRA VALLGATAN 5, MALMÖ
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COACHANDE LEDARSKAP
•COACHANDE
Vad innebär ett coachande
ledarskap?
LEDARSKAP

• Fallgropar i ett coachande samtal
• Vad innebär ett coachande ledarskap?
• När kan man coacha?
• När kan man coacha?
• Verktyg och färdigheter för coachning
• Grunder och färdigheter för coachning
• Utveckla engagemang och ansvar
• Fallgropar i ett coachande samtal
• Utveckla engagemang
och ansvar
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• Aktivt lyssnande – för frågor framåt
•KOMMUNIKATION
Leda samtal framåt utan att verka ”bossig”
Leda samtal
framåt
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summera,
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– ger kraftfulla svar
Non Violent
Communication
• Aktivt
GROWlyssnande
– att gå från tanke till handling
• Kraftfulla frågor
MEDVETET
• GROW – attLEDARSKAP
få från tanke till handling
• Fokus och närvaro
• Medvetenhet och intention
ATT LEDA MEDVETET, INSIKTSFULLT OCH MODIGT
• Att bryta negativa mönster och samspel
• Fokus och närvaro
• Undanröja hinder och motstånd
• Medvetna mål
• Reflekterande samtal – metod för utveckling
• Undanröja hinder och motstånd
• Uppmärksamma
och SITUATIONER
bryta härskartekniker och andra negativa samspel
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SITUATIONER
metoder
som triadcoaching,
ettords-coaching, klargörande frågor och reflekterande samtal.
I denna kurs får du tillfälle att ta upp egna aktuella utmaningar och situationer och hitta
lösningar och vägar framåt. Du får tillsammans med de övriga kursdeltagarna praktiskt prova
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som
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16
900 kr
ex moms
förtriadcoaching,
medlemmar* ettords-coachning,
för övriga 21 900 kr
ex moms. frågor och reflekterande samtal.
I deltagaravgiften ingår luncher, fika och enklare kursdokumentation
*PRIS
Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.
xxxx kr ex moms för medlemmar*

xxxx kr ex moms för övriga

ANMÄLAN
I deltagaravgiften ingår x luncher samt gemensam middag första kvällen.

Anmäl dig snarast, dock senast den 30 oktober till https://bit.ly/3nd9XMB
* Gäller medlemmar i Svenska Stadskärnor och Sveriges Centrumutvecklare.
För att få bäst resultat av kursen är antalet deltagare begränsat till max 15
personer.

ANMÄLAN
Anmäl dig snarast dock
den x månadi
VÄLKOMMEN
ATT senast
KONTAKTA
OSStill anmalan@svenskastadskarnor.se

För att få bäst resultat av kursen är antalet deltagare begränsat till 6-18 personer.
Anmälan är bindande och faktureras i samband med din anmälan.Vid förhinder kan platsen
UTBILDNINGSANSVARIG: Tomas Kruth
verlåtas till en kollega. Avbokning kan göras senast 14 dagar före kursstart mot uppvisande
070-831 71 48
av läkarintyg.Vid avbokning med läkarintyg senare än 14 dagar före kursstart återbetalas
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se
50% av deltagaravgiften.Vi förbokarhotellrum.
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Jag har fått konkreta
verktyg som jag kan
använda dagligen
för att leda grupper,
nå resultat och inte
minst utveckla
mig själv och
mitt arbete.

KURSSAMORDNARE: Marlene Hassel
FÖR MER INFORMATION KONTAKTA
Utbildningsansvarig
Tomas Kruth, 072-536 06 19
tomas.kruth@svenskastadskarnor.se

070-657Kurssamordnare
52 99
marlene.hassel@svenskastadskarnor.se
Marlene Hassel, 070-657 52 99

marlene.hassel@svenskastadskarnor.se

ARRANGÖRER
UCM arrangeras av Svenska Stadskärnor ovh Sveriges Centrumutvecklare.
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