
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ledarprogram för företagare inom jordbruk- trädgård och rennäring i 
Jämtland, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten 
 
Inget är så svårt och samtidigt så enkelt att förändra som vårt eget beteende. Det kräver 
en öppenhet och vilja till förändring. Det krävs också mod att göra nytt och göra 
annorlunda. Därför är vårt ledarprogram upplagt som träffar med möjlighet till eget 
arbete mellan träffarna. Ledarprogrammet genomförs med fem träffar under minst fyra 
månader.  Varje träff har ett tema. Inom temat kommer vi att arbeta med teori och 
övningar. Ett arbete som du sedan tar med dig hem och provar i din egen vardag. Teman 
för träffarna: 
 
Träff 1 Personligt ledarskap (2 dagars uppstart med övernattning) 

- Olika personligheter 
- Drivkrafter & målsättningar 

Träff 2 Kommunikativt ledarskap 
- Information, dialog och pitch 

Träff 3 Ledaren och gruppen 
- Om grupper, stress och konflikter 

Träff 4 Vikten av det personliga ledarskapet (2 dagar med övernattning) 
- Gruppen som en enhet 
- Konflikter och stress 
- Ledare eller chef 

Träff 5 Den egna utvecklingsplanen (avslutande träff) 
- Den egna utvecklingsplanen arbetar deltagarna med under hela processen. I det ingår även 

möjlighet till personlig coachning/handledning på max 2 timmar under arbetet. 

 
En första programstart per län finns inplanerad, men tanken är att så snart ni är 
minst 6 helst 8 deltagare inom ditt nätverk så förläggs en kurs i er närhet. 
Förhoppningen är att vi ska starta flera program i varje län. På så sätt minskas restider 
och det finns en bättre möjlighet för fler att vara med. Samma sak gäller med dagskurser 
och tvådagars ”träningsläger”. 
 
Kursen delfinansieras av Jordbruksverket och Europeiska fonden för 
jordbruksutveckling. Ditt pris för hela programmet är 3,900:- ex moms. 
 
Planerade kursstarter: 
  Program    
Norrbotten:   8 – 9 jan -19   
Västerbotten:  24 – 25 jan -19  
Västernorrland: 31 jan - 1 feb -19  
Jämtland:  17 – 18 jan -19     
 


