
NY SOM  
CHEF

Stockholm 
2-3 feb + 16-17 mar

LÄGG GRUNDEN 
TILL ETT LYSANDE  

LEDARSKAP

VÄLKOMMEN PÅ VÅRA 
UTBILDNINGSDAGAR

Fyra dagar som utvecklar dig som ledare



Är du ny i rollen som chef och vill ha en gedigen utbildning i 
praktiskt ledarskap? Eller har du varit ledare i några år och vill ta 
ett omtag och få verktyg och inspiration att utveckla dig vidare? 
I så fall är den här utbildningen för dig.

Under totalt fyra dagar, uppdelat på två tillfällen kommer du 

tillsammans med en av Sveriges mest uppskattade kursledare 

att få utveckla dig i din roll. Du kommer dessutom få träffa andra 

kursdeltagare med samma utmaningar som du, och kunna dela 

erfarenheter med dem. 

Under de första dagarna går vi igenom ledarskapets grunder 

och du får gott om tips, idéer och verktyg att testa i verkligheten. 

Du kommer också att lära dig mer om dig själv och din egen 

ledarstil.

Under de avslutande två dagarna kommer du att bygga på det 

du lärde dig under modul ett. Detta gör att din utveckling  

kommer fortsätta och att du får återkoppling på det du lärt dig, 

och praktiserat sedan första tillfället. 

Utbildningen kommer att ge dig praktiska verktyg som du kan  

använda i din vardag. Den ger dig också möjligheten att  

reflektera över ditt ledarskap och vem du är. Något som kan vara 

nog så viktigt för att bottna i din roll och bli en lysande ledare.

Anmäl dig redan idag på kunskapsgruppen.se!

VILL DU UTVECKLAS SOM LEDARE?  
HÄR ÄR UTBILDNINGEN SOM ORDNAR DET

Sofia Norberg
Sofia började sin yrkesbana som civilingenjör, men hennes  
förmåga som pedagog, och att hjälpa människor reda ut  
situationer tog över. 
 
Så istället blev hon ledarskapsutvecklare. Och som det har 
hon under de senaste 25 åren gjort sig känd som en av de 
mest uppskattade i Sverige. Hon har genomfört flera hundra 
utbildningar genom åren och får ständigt förfrågningar om 
att komma tillbaka till sina kunder. 
 
Och varför är det så? 
Ja, har du varit på en kurs med Sofia tidigare så vet du. Hon 
har en förmåga att på ingenjörens sätt, se verkligheten för 
vad den är och samtidigt förstå hur andra människor kan 
uppfatta samma verklighet. 
 
Den här kombinationen blir att Sofia lär ut en ledarskaps-
filosofi som både är no-nonsense och medmänsklig. Du 
kommer att få både praktiska verktyg och reflektera över dig 
själv och vilken ledare du vill vara. 
 
Se fram emot att utvecklas tillsammans med Sofia!

COACHNING VIA  
SKYPE INGÅR

I kursen ingår 45 minuters coachning med Sofia via 

Skype. Detta är ett bra sätt för dig att få bolla det 

som är viktigt för just dig. Om du väljer att ta  

coachningtillfället mellan de olika kursmodulerna 

eller efteråt avgör du själv.

Hör gärna av dig till mig 
om du har några frågor! 
Varje dag har jag kontakt med våra  

deltagare och föreläsare. Har du några 

frågor om kursen, tveka inte att ta  

kontakt med mig!

Fredrik Bankler
fredrik.bankler@kunskapsgruppen.se

031 - 22 24 55 / 0765-424 396



PROGRAM

08:30
09:00
10:20
12:00
14:20
16:00

Registrering, kaffe/te & smörgås

Kursen startar

Kaffe/te

Lunch

Eftermiddagsfika

Avslutning

HÅLLTIDER 
FÖR ALLA DAGAR

MODUL 1
Du som ledare
• Lär känna dig själv – vem är du som ledare?

Du som administratör och arbetsledare
• Så sätter du upp mål och actions för dig  

och dina medarbetare 

Du och dig själv
• Så jobbar du med din egen utveckling och inte bara 

teamets

EQ – vilka känslor behöver hanteras?
Att känslor styr oss människor känner de flesta till. Men hur? 

Kan man göra något åt det? Vilka situationer väcker särskilt 

mycket känslor? Du får verktyg för att dina känslor ska  

kunna hanteras och vägleda dig i hur du vill hantera  

utmaningar.

Medarbetarsamtal steg 1
• Medarbetarsamtal kan, rätt utförda, vara det enskilt  

viktigaste samtalet du har med dina anställda

Konflikthantering steg 1 
Så hanterar du som ledare konflikter på arbetsplatsen. Det 

kan handla om anställda som är i konflikt med varandra, 

eller att du som ledare hamnar i konflikt med en anställd.

MODUL 2

Återkoppling till första delen
• Reflektioner kring det vi gick igenom på första träffen

Ansvarslådan: Delegera och ge mandat
• Delegera kan vara svårt – men det är nödvändigt  

för ett bra ledarskap 

Det dagliga operativa ledarskapet 
• Så hanterar du olika personligheter

Så bygger du ett välfungerande team
Antingen leder du ett befintligt team, eller så har du fått  

chansen att sätta samman ett nytt. Kursen går igenom  

grunderna för att få ett så välfungerande team som möjligt. 

Medarbetarsamtal steg 2
Sedan första tillfället har du haft, eller i alla fall tränat på  

medarbetarsamtal på hemmaplan. Här går vi igenom vad 

som händer när de inte går enligt plan.

Strategiskt ledarskap 
• Lyft blicken och planera 3-5 år framåt

Konflikthantering steg 2
• Om konflikterna eskalerar och leder till misskötsel,  

mobbning, missbruk, uppsägning

COACHNING VIA  
SKYPE INGÅR

Sätt ihop ditt eget utbildningspaket!

När du har ledarskapet på plats kan det vara bra att säkra 

upp kunskap och kompetens även inom andra områden.

Du som deltar på Ny som chef har 50% rabatt på alla våra 

andra kurser under 24 månader efter kursens slut.  

Det innebär att du kan fylla på med arbetsrätt, ekonomi,  

presentationsteknik eller konflikthantering. Eller annat från 

vårt gedigna utbud.

GRYMT BRA! GAV OSS SÅ MYCKET KUNSKAP 
OCH BRA RESPONS PÅ ALLA FRÅGOR.  
SOFIA GAV ÄVEN PERSONLIG RESPONS PÅ  
ETT GIVANDE VIS.
HANNA HÄLLSTRÖM, URBAN MINDS

UTBILDNINGEN ÄR NYTTIG OCH LEDDE TILL 
EFTERTANKE. SOFIA ÄR INSPIRERANDE OCH 
BRA PÅ ATT LEDA OSS.
AGNETA SUNDMAN-CLAESSON, STOCKHOLMS UNIVERSITET

BOKA DIN PLATS!
KUNSKAPSGRUPPEN.SE
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kunskapsgruppen.se 031-22 24 50 info@kunskapsgruppen.se

TRE ENKLA SÄTT 
ATT ANMÄLA SIG

NY SOM CHEF 2021
Stockholm

2-3 februari + 16-17 mars

 

Pris: 20 990 kr (exkl. moms) /person.

Frukostfralla, lunch, eftermiddagsfika, 

diplom och dokumentation ingår

Kontakt: Kontakta oss på 

info@kunskapsgruppen.se eller ring 

kundservice på 031-22 24 50

Lokal: Vägbeskrivning och information 

om våra kurslokaler hittar du på vår 

hemsida kunskapsgruppen.se

VI GÖR UTBILDNINGAR 
I TOPPKLASS
Är du vetgirig, men inte fullärd? I så fall är du 

precis som oss på Kunskapsgruppen. Vi hjälper 

dig att bli ännu bättre på ditt jobb, genom att 

erbjuda utbildningar i toppklass med Sveriges 

bästa föreläsare. Och hela 92 procent av alla 

som går utbildningar hos oss ger 4 eller 5 i 

helhetsbetyg. Gör ett klokt val du också  

– lär dig nytt med oss på Kunskapsgruppen!

VI ÄLSKAR UTBILDNING!
För varje deltagare skänker vi genom Unicef  

skolmaterial till barn som behöver det. 

Besök kunskapsgruppen.se för att läsa mer. 

Kunskapsgruppen följer Folkhälsomyndighetens 
rekommendationer. Följande åtgärder vidtas till 
samtliga utbildningstillfällen: 

COVID-19 

• Handdesinfektion finns tillgängligt under  

utbildningsdagarna

• Regelbunden desinficering av frekvent använda ytor 

såsom bord, dörrhandtag och hissknappar etc.   

• Alla deltagare med symtom uppmanas att stanna 

hemma

• Kostnadsfri flytt till senare tillfälle vid sjukdom 

• Möblering som möjliggör att hålla rekommenderat 

avstånd till övriga deltagare 

• Inga buffébord – bordsservering vid lunch och fika 

* Åtgärderna kan komma att uppdateras efter hand – se vår hemsida 

för ännu mer aktuell information!


