
Coachande

ledarskap

Hur får du hela arbetsgruppen att prestera mer optimalt 
och hållbart?

Så får du engagerade medarbetare som vill 
utvecklas och ta ansvar

Vad är ett coachande förhållningssätt?

ARRANGÖR SAMARBETSPARTNER



Få ut det mesta av dina medarbetare - 
genom det coachande ledarskapet! 

Kursen coachande ledarskap ger dig under denna dag färdighet, 
verktyg och struktur för att se dina medarbetares möjligheter att 
utveckla kompetens, ansvarstagande och eget driv. Du får lära dig hur 
du möter omvärldens nya krav på att uppnå mål, vara i förändring och 
att kunna stötta dina medarbetares yrkesmässiga och personliga 
utveckling.

Det coachande ledarskapet innebär att kunna inspirera och motivera 
enskilda individer såväl som hela arbetsgruppen att hitta inre 
drivkrafter, lösa problem och fullfölja överenskomna planer & strategier.

När vi blir sedda, bekräftade och får ta ansvar växer vi och på så sätt 
presterar vi mer optimalt och hållbart. Med ett coachande 
förhållningssätt kommer du att kunna tillvarata dina medarbetares fulla 
potential. Dessutom kommer organisationen bli mindre sårbar och mer 
resilient.

Lasse Gustavson är idag utbildad Hälsopedagog och en av 
Sveriges mest uppskattade föreläsare och utbildare. Han har 
sedan början på 90-talet föreläst och gett längre utbildningar 
inom inspiration, ledarskap, samverkan och djärva mål. 
Som föreläsare, teambuildare och kursgivare vill Lasse skapa 
en inre upplevelse hos sina deltagare, där sann utveckling 
börjar. Därför blandar Lasse upplevelsebaserad teori och 
praktik i sina utbildningar.

KUNSKAP SOM FÖRÄNDRAR



INNEHÅLL

• Förstå gruppens utveckling, behov och mognad.

• Utvecklande ledarskap skapar trygghet

• Trygghet och vilja att ta eget ansvar

• Medveten kommunikation och olika lyssnarnivåer

• Neuroledarskap, om förmågan till självreglering under stress, för 
att fatta hållbara och etiska beslut.

• NÖHRA, en tydlig och etablerad coachingmodell i 5 steg

• Coaching är att göra, för att veta

• Coaching gör organisationen mindre sårbar och mer resilient

• Praktisk övningsrunda som coach, aktör och observatör
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Coachande ledarskap

- Boka idag för att säkra
din plats!

ANMÄL DIG REDAN 
IDAG! 

För bokning, kontakta oss 
Direktnummer: 0761-44 41 53  

E-post: upgrader@hexanova.se

Kursen har ett begränsat 
antal platser! 

TIDER

DETTA INGÅR I ALLA 
VÅRA KURSER: 

• En förstudie för att du ska få möjlighet
   att få svar på dina frågor 

• Förmiddagsfika, lunch
& eftermiddagsfika

• Utvärdering och uppföljning av resultat

• Kursdokumentation

• Kursintyg

Vi skräddarsyr även 

utbildningar utifrån 

 era behov!

 09.00 Kursen startar 

 10.40 Förmiddagsfika 

 12.00 Lunch 

 14.40 Eftermiddagsfika 
 16.00 Avslutning




