Coachande ledarskap i praktiken
Är du chef, ska du bli eller har du annan roll som ledare? Vill du
hitta förmågan vara både tydlig, inspirerande och lyhörd?
Vi vet idag att det coachande ledarskapet är det mest framgångsrika sättet att leda vilket
påvisas gång på gång i ledarskapsrapporter och moderna ledarskapsteorier världen över. Ett
modernt ledarskap är att utveckla människors egna drivkrafter, att få dem att känna
meningsfullhet i de gemensamma målen samt möjligheten att få berikande och utvecklande
feedback.
Effekterna du får av ett skickligt och medvetet ledarskap är många, inte minst mer motiverade
och självbestämmande medarbetare. Kollegor som med trygghet tar egna beslut inom sina
respektive områden, och som mår bra på jobbet och i verksamheten. Din uppgift som ledare är
att ge din medarbetare en känsla av sammanhang för att på så sätt skapa de bästa
förutsättningarna för god hälsa och en hållbar arbetsmiljö, både för medarbetare och dig själv.
Ett ledarskap som håller över tid är ett hållbart ledarskap.
Lärandet – Att leda är lika med att förstå sig själv. Därför ligger tyngdpunkten i utbildningen på
erfarenhets- och upplevelsebaserad inlärning, så kallad “action-learning”. Korta teoripass
varvas med övningar där vi tillsammans tränar vad vi lärt oss, stor vikt läggs vid sammanhanget
mellan de teoretiska delarna och de praktiska övningarna. Egna reflektioner, insikter och
erfarenhetsutbyte är viktiga inslag för vårt gemensamma lärande.
Coachande förhållningssätt – Under fyra dagar tränar vi på det coachande förhållningssättet,
grunden i det coachande ledarskapet. Här handlar det mycket om hur du tar tillvara på kraften
och potentialen hos dina medarbetare eller andra du leder i någon form. Vi visar och tränar på
de verktyg som du sedan kan använda som coachande ledare.
Propellermodellen® – Det unika med CoachCompanions utbildningar i coachande ledarskap
är att de har ett holistiskt synsätt och betraktar ledarskapet ur ett helhetsperspektiv med
utgångspunkt från det coachande förhållningssättet samt tre roller – chef, ledare och coach.
Under utbildningsdagarna kommer vi att arbeta med dessa roller och utgår då från den av
CoachCompanion skapade och varumärkesskyddade Propellermodellen®. Här beskrivs vikten
av att ha en god balans mellan förmågan att vara en tydlig chef, inspirerande ledare och lyhörd
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coach, och du får själv chans att synliggöra och arbeta med de olika rollerna i ditt eget
ledarskap. Hur kan du göra för att hitta den nödvändiga balansgången mellan de olika
egenskaper varje roll behöver?
Du kommer få konkreta verktyg som du omgående kan omsätta i din egen vardag när du
kommer hem. När det är balans i dina ledarroller, som utgörs av bladen i propellern, får du en
propeller som är stor, kraftfull och som kan agera med full energi mot mål och resultat. En
obalanserad propeller gör det motsatta.
Det coachande ledarskapet i praktiken – Vi lär ut det coachande ledarskapet i praktiken
eftersom vi vet att ett effektivt och medvetet ledarskap ger effekter som ökad produktivitet,
minskad sjukfrånvaro, nöjda medarbetare och kunder - samt goda förutsättningar till att nå mål
och resultat.
För vem?
Nuvarande eller blivande chefer och ledare med eller utan personalansvar. Du som har en
annan roll som ledare i något sammanhang. Du som vill utveckla både dig själv och hitta nya
dimensioner i ditt ledarskap.

PROGRAMUPPLÄGG
Utbildningen omfattar fyra utbildningsdagar fördelade på två tillfällen, alltid mellan kl. 9-17,
oavsett om vi träffas i någon av våra kurslokaler eller digitalt.
Dag 1 och 2 Det coachande förhållningssättet med en mix av teori och övningar
Under dagarna får du konkreta verktyg som du kan ta med dig och applicera direkt i din
verksamhet. Exempel är verktyg för att utveckla ditt aktiva lyssnande, ställa kraftfulla frågor,
mål och målsättning, värderingar i arbetslivet samt enkla verktyg för att motivera dina
medarbetare eller dem du leder, och utveckling i konsten att ge feedback.
Dag 3 och 4 Propellermodellen®
Presentation av Propellermodellen® och vad den innebär. Självskattning utifrån modellen.
Förutsättningar som krävs för att propellern ska kunna fungera optimalt. Konsekvenser som
kan uppstå om den inte gör det. Hur jag kan bli en tydligare chef, inspirerande ledare och lyhörd
coach. Vi kommer även träna på det Kommunikativa Ledarskapet. Det oplanerade samtalet.
Det svåra samtalet. Konflikthantering. Att coacha flera personer samtidigt.
I samband med utbildningen får du vår omtyckta bok Det coachande ledarskapet i praktiken
– Propellermodellen® av Christina Lagnelius.

PRIS
14 900 kr, exklusive moms
(18 625 kr, inkl moms)

ANMÄLAN
Varmt välkommen att anmäla dig till info@coachcompanion.se
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