FOKUS framgång
Business consulting

Ledarskapsutbildningar för företagare
inom jordbruk, trädgård och rennäring.
Dagskurs och tvådagars kurs/träningsläger

Upplägg enligt följande Start 09:00 - Avslut 17:00 var dag

Dagskurs: ”Lär känna din ledarstil”

Dag II

•
•

•
•

•
•
•
•
•

Introduktion: Utvecklande ledarskap.
Egenskattning: styrkor och svagheter i mitt 		
ledarskap.
Övning: Olika personligheter.
Ledarskap – företaget som ett system.
- Ledarens stress påverkar alla.
Ledarskap – medarbetarskap.
- Olika ledarstilar.
Situationsanpassat ledarskap.
Övning: Snabba beslut.
Egenskattning: har bilden av mitt ledarskap. 		
förändrats idag?
Avslut, utvärdering och kursintyg.

Tvådagars kurs/träningsläger:
”Utvecklas som ledare”
Dag I
•
•

•
•
•
•

Introduktion: Utvecklande ledarskap.
Olika människor olika ledarskap.
Övning: olika personligheter.
Övning: vad innebär olika personligheter vid 		
beslutsfattande.
Situationsanpassat ledarskap.
Tydliga värderingar i ett tydligt ledarskap.
- Ledarskap, värdering och kommunikation.
Övning: Kommunicera mitt ledarskap.
Mål och målsättningar.
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Återblick på gårdagen.
Stressen i vardagen.
- Om grupper och stress.
- Symptom på stress och oro, konflikter.
Övning: Dialog, diskussion eller dispyt?
Medarbetarskap, gruppen och ledaren.
- Grupputveckling och behovet av att utveckla ledarskapet.
Positiva och negativa ”förändringsagenter” i vardagen.
Förändrade beteenden.
- Sociala media och ledaren.
- Ett kommunikativt ledarskap för engagemang.
Övning: Hur du bygger en vinnande presentation.
Självbilden, självkänslan och självförtroendets betydelse.
- Feedback som ledarverktyg.
- Arbetsmiljö som framgångsfaktor.
Övning: Kort övning kring medarbetarskap och hur
vi uttrycker oss.
Avslut, utvärdering och kursintyg.
Övning: Dialog, diskussion eller dispyt
Fortsatt arbete med den egna utvecklingsplanen

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Anmäl intresse till:

marie@msimonsson.se, 070-640 59 60
Mer info: www.msimonsson.se
www.msimonsson.se
@msimonsson.se

Gemensam middag.
Liten ”läxa” för att få igång erfarenhetsutbyte
mellan deltagarna.

M Simonsson AB
på uppdrag av
Jordbruksverket

* Norra delen = Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Kursstarter sker så fort vi får ihop en grupp om
minst 6 deltagare. Då börjar vi planera plats och
datum.
Därför kan du själv påverka både var
kursen förläggs och när den körs!

Dagskurser

är introduktionskurser i ledarskap – lämplig för
dig som är nyfiken på ledarskap,
och hur det kan vara ett bra verktyg för dig.
Ditt pris: 900 kronor ex moms

Träningslägret

Är en kurs lunch till lunch med ett kvällspass –
lämplig för dig som vill
fördjupa dig och öva på ditt ledarskap
Ditt pris: 1,500 kronor ex moms

Ledarskapsprogrammet om 5 träffar
över minst 4 månader.

Programmet är lämpligt fördig som vill leda
dig själv och din omgivning med nya metoder
och arbetssätt. Långsiktigförändring kommer
från trygghet i ditt personliga ledarskap. När du
själv är trygg i dinledningsförmåga är du också
trygg i vardagen.
Ditt pris: 3,900 kronor ex moms

M Simonsson AB
på uppdrag av
Jordbruksverket

