Träningsläger i Ledarskap! En tvådagarskurs för företagare inom
jordbruk- trädgård och rennäring i Jämtland, Västernorrland,
Västerbotten och Norrbotten
Åka på träningsläger i två dagar och en kväll med samvaro och aktiviteter! Att jobba med
det egna ledarskapet tillsammans med andra företagare inom de gröna näringarna. Nu
har du en möjlighet att vara med på ett träningsläger nära dig!
Under två dagar arbetar vi koncentrerat med ett utvecklande ledarskap. Du kommer att
både lära teori men också få prova på olika metoder och verktyg tillsammans med de
andra deltagarna. Under dagarna koncentrerar vi oss på hur du kan utveckla dina
styrkor som ledare. Du lär dig mer om stress, personlighet och hur du kan arbeta med
ett situationsanpassat ledarskap. För att lyckas som ledare gäller det att vara tydlig med
värderingar och kommunikation till medarbetarna. Därför kommer vi också att titta på
ledarstilar, kommunikationsverktyg och arbetsmiljöfrågor som en framgångsfaktor.
Under två dagar med en övernattning kommer vi att gemensamt jobba med att utveckla
ledarskapet i ett träningsläger där du lär dig både teori och praktiska metoder.
Innehåll:
 Olika människor, olika ledarskap
 Värderingar och ledarskap
 Mål och målsättningar
 Stress i vardagen - ledaren och medarbetarskap
 Självbild, självförtroende och självkänsla
 Vikten av ett situations anpassat ledarskap

Ett första kurstillfälle per län finns inplanerat, 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 kurser vid intresse och där intresset finns och helst
flera kursdagar i varje län. På så sätt minskas restider och det finns en bättre möjlighet
för fler att vara med.
Kursen delfinansieras av Jordbruksverket och Europeiska fonden för
jordbruksutveckling. Ditt pris för kursdagen är 1,500:- ex moms.
Planerade kursstarter:
Norrbotten:
Västerbotten:
Västernorrland:
Jämtland:

Träningsläger
20 - 21 feb -19
20 - 21 feb -19
21 - 22 mars -19
21 - 22 mars -19

