
Ledarutveckling från nuläge till nyläge 
Mitt bästa LedarJag bygger på vetenskapliga ledarteorier, utvecklingsmetoder och konkreta verktyg.  

Kursen är riktad till dig som är ledare eller chef och vill mer med ditt ledarskap. 

Datum: 28 januari 2016 (delkurs 1),  18 februari (delkurs 2), 10 mars (delkurs 3) & 14 april (delkurs 4)  

Plats: Elite Stadshotellet Växjö, Kungsgatan 6 

Anmälan: Via mejl till info@ledarjag.se. Ange namn på deltagare. Anmälan är bindande. Kursen innefattar fyra delkurser 

och deltagaren blir anmäld till samtliga tillfällen. Om du får förhinder, kan du innan kursstart överlåta platsen till en kollega. 

Max 8 deltagare. 

Pris: 24 900 kr exkl. moms. I priset ingår kursmaterial , lunch & fika, personlig uppföljning och återkoppling mellan träffarna. 

Avgiften faktureras, ange faktureringsadress och organisationsnummer vid anmälan.   

 

 

 

kombinerar kunskaper och erfarenheter i ett unikt koncept som utvecklar dig i din roll som ledare eller chef 

från nuläge till nyläge.  Kursen skapar förutsättningar för dig att vara väl förberedd för situationer som du möter i din  

ledarvardag, och konceptet ger dig verktyg som hjälper dig att omsätta din kunskap från ord till handling. Under kursperioden 

får varje deltagare personlig uppföljning och återkoppling. Kursen bygger på att deltagaren är aktiv mellan kurstillfällena.  

Anna Lindberg 

Elitidrottare i simhopp på hög  

internationell nivå i 16 år. Presterat vid fem 

OS, från Atlanta 1996 till London 2012 samt 

tagit 6 EM-guld och 73 SM-guld. 

 

Sandra Ruuda 

Erhållit kunglig förtjänstmedalj i guld för sitt 

ledarskap. 25 års erfarenhet av  

verksamhetsledning, styrelsearbete samt  

att verka som chef. 

Kontakta oss:                  Följ och gilla oss: 

www.mittbastaledarjag.se                  #LedarJag 

info@ledarjag.se              



Innehåll: 
Delkurs 1:  28 januari (kl. 08:00-17:00) 

Individuellt nuläge, individuell målsättning samt genomgång av metod, koncept och verktyg.  

Kursen startar 08:00 med introduktion, föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner.  

Efter genomfört kurstillfälle ska deltagaren arbeta hemma inför nästa delkurs.  

Delkurs 2:  18 februari (kl. 08:00-17:00) 

Uppföljning, balans i vardagen, motivation och mitt framgångsrecept. Vi arbetar med ”Mitt bästa jag”. 

Kursen startar 08:00 med uppföljning av hemuppgifter, föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner.  

Efter genomfört kurstillfälle ska deltagaren arbeta hemma inför nästa delkurs.  

Delkurs 3:  10 mars (kl. 08:00-17:00) 

Uppföljning, gruppen-roller, relationer och kultur. 

Kursen startar 08:00 med uppföljning av hemuppgifter, föreläsningar, individuella övningar och gruppdiskussioner.   

Vi arbetar med delar som bidrar till ”Mitt bästa LedarJag”. 

Efter genomfört kurstillfälle ska deltagaren arbeta hemma inför nästa delkurs.  

Delkurs 4:  14 april (kl. 08:00-17:00) 

Redovisning individuellt nyläge, inspiration, avslut. 

Kursen startar 08:00 med uppföljning av hemuppgifter samt redovisning av nyläge, föreläsningar, gruppdiskussioner.  

 

Varmt välkomna! 


