
Att leda coacha och  

kommunicera utan att 

vara chef 
Har du en roll da r du beho ver va gleda andra? Fa r du ar-
betsuppgifter delegerade till dig som du fo rva ntas lo sa i 
samra d med eller tillsammans med andra?  

Utan formellt personalansvar beho ver du bli ba ttre pa  att 
leda ba de dig sja lv och andra med redskap som hja lper 
dig att skapa en motiverande och la rande miljo . Denna 
utbildning har fokus pa  ledarskap, kommunikation och 
gruppdynamik ba de i teori och praktik. 

Utbildningen innehåller 5 olika tillfällen: 

1. Leda utan att vara chef 

2. Neuroledarskap 

3. Grupputveckling 

4. Samtal och coachning 

5. Uppfo ljningstillfa lle 

Kursledare: Ebba Nordrup, organisationskonsult 

 

Varje tillfa lle a r kl 10 till 16 (inkl lunch mellan 12 och 13) 

i Kumla, inklusive hemuppgifter mellan kurstillfa llen. 

Onsdag 1 april 2020 

Onsdag 27 maj, 2020 

Onsdag 16 september 2020 

Onsdag 11 november 2020 

Gruppen har ett uppfo ljningsmo te i mars 2021,. 

Bli lite bättre i  

att leda andra 

och dig själv! 

Målgrupp: 

Sto dpedagoger, utvecklingsledare 

samt liknande uppdrag da r du leder 

andra utan att vara chef  

Adress till lokalen: 

Akvarellen—Aula 

Andre nsva g 50 

692 37Kumla 

Kursavgiften är 3.400 kr inkl fm 

kaffe o em fika. Platsen kan o verla -

tas till en annan person.  

Sista anmälningsdag: 

31 januari 2020 

Kontaktperson och anmälan till: 

frank.hartwig@kumla.se  



Utbildningens syfte och mål 

Utbildningens fokus a r – att vara ledare utan att vara chef. Utbildningens intention a r att sta rka delta-

garna i deras roll i det dagliga arbetet. Utbildningen ska leda till att deltagarna har ”verktyg” att han-

tera det sociala kommunikativa samspelet samt att medvetandego ra rollen och det ansvar som inga r i 

uppdraget.    

Inlärningprocess 

Utbildningen bygger pa  sa  kallad ”upplevelsebaserad inla rning” vilket inneba r att kursledaren mo jlig-

go r att utrymme finns fo r individuella reflektioner, samtal i mindre grupper samt i olika belysande 

o vningar. Hemuppgift ges mellan tillfa llena (oftast en observations-/reflektions uppgift kopplat till 

temat) 

Utbildningens innehåll 

Att leda utan att vara chef – fallgropar och möjligheter 

 Uppdragets syfte och ma l – Varfo r finns funktionen i organisationen? 

 Vad inga r i rollen? Vilka a r avgra nsningarna i fo rha llande till andra roller? 

 Egna fo rva ntningar och andras fo rva ntningar? Ledarpolicy? 

 Hur kommunicerar du ut ditt budskap?  

Neuroledarskap – Att leda med hjärnan – Att förstå sig själv och andra 

 Hur skapar vi goda relationer och fa r fo rtroende att leda andra? 

 Hur kan du pa  ett enkelt sa tt anpassa din kommunikation sa  att ditt budskap ga r fram till mot-
tagaren?  

 Hur kan du hantera besva rliga och knepiga situationer da r ingenting verkar fungera? 

 Vem a r det du mo ter – och hur bemo ter du?  

Grupputveckling – anpassat ledarskap 

 Vad ha nder under en grupprocess?  

 Hur fa r vi gruppens medlemmar att integrera med varandra och bli effektiva? 

 Varfo r uppsta r konflikter och vad kan du i din roll pa verka? 

Samtal och Coachning 

 Vad a r skillnaden pa  att ge ra d, handleda och coacha? 

 Coachingens olika steg 

Uppföljning – Erfarenhetsutbyte  


