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UTBILDNING

VI-ORIENTERAT
LEDARSKAP
INNEHÅLL
Denna utbildning är utformad för att
hjälpa dig som ledare att med hjälp
av konkreta verktyg implementera
en vi-orienterad inställning i ditt team
och din organisation. Programmet
innehåller 38 praktiska verktyg för
att säkerställa att du själv och dina
medarbetare arbetar med en viorienterad inställning. Verktygen är
indelade i 4 kategorier och listade
utifrån 30 olika vanliga situationer,
för att göra det lätt att snabbt hitta de
mest relevanta verktygen.
KATEGORIER AV VERKTYG
• Redskap för ansvarstagande
• Redskap för samarbete
• Redskap för konflikter och relationer
• Övriga redskap för ledning
SITUATIONER
• Rekrytering
• Medarbetarintroduktion
• Grupper som samarbetar dåligt
• Grupper i konflikt
• Bristande avstämning och
koordinering
• Bristande moral och engagemang
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Klagomål från teamet
Personer som inte gör sitt bästa
Ett utmanande mål
När du kämpar med någon
Förbättring av kommmunikationen
Någon gör inte tillräckligt
Någon försöker att göra allt själv
Coachning av en teammedlem
Beslut om vem som ska befordras
Processer och rutiner känns
betungande
Hantera hög arbetsbelastning
Kunder är inte nöjda med produkter/
tjänster
Besvärlig chef
Besvärlig medarbetare
Vi når inte upp till målen
Möten om känsliga ämnen
Utmaningar rörande kvalitet
Överlämningar vid skiftgång
Bristande medhåll och acceptans
Ett viktigt beslut som ska fattas
Implementering av en ny process
Bryta stuprörstänkande
Hantera stor personalomsättning
Uppsägning

VAD FÅR DU MED DIG?
Som deltagare får du med dig en
förståelse för hur alla 38 verktyg kan
användas samt en konkret plan för vilka
av dessa verktyg du kan att använda för
att hantera en specifik utmaning i den
egna organisationen.
EFTERFÖLJANDE STÖD
Vid behov kan du avtala stöd
en tid efter utbildningen av en
Arbingerhandledare/-coach. Se priser
på nästa sida.
DELTAGARMATERIAL
Deltagarna får en handbok;
Vi-orienterat ledarskap, samt tillgång
till samtliga verktyg online efter
genomgången utbildning.
VEM KAN DELTA?
För att delta i denna utbildning måste
du ha deltagit i Arbingers utbildning
Från Jag- till Vi-orienterad Inställning.
MÅLGRUPP
Denna utbildning riktar sig till ledare
på alla nivåer i organisationen samt till
blivande ledare.

PRODUKTBESKRIVNING Vi-orienterat ledarskap

AGENDA Vi-orienterat ledarskap (kl 8.30-17)
Del

Beskrivning

Del 1

Vi-orienterat ledarskap

Del 2

Att utveckla ansvarstagandet

Del 3

Förbättra samarbetet

Del 4

Lösa konflikter och bygga relationer

Del 5

Övriga redskap för ledning

Del 6

Handlingsplaner

PRISER
Priset for utbildningen är 7 500 + moms. Priset inkluderar deltagarmaterial, för- och eftermiddagsfika och lunch.
Vill du beställa uppföljande samtal med en Arbingerhandledare/-coach för stöd i implementeringen, kan vi erbjuda 4 x 1 timme för
10 000 + moms.
Vi erbjuder också Train-the-Trainer för interna handledare. Det är ett 1-dags program och kostar 9 700 + moms och riktar sig till
personer som är licensierade interna handledare i Från Jag- till Vi-orienterad inställning.
Det finns också möjlighet till intern Train-the-Trainer-utbildning i den egna verksamheten. Vänligen kontakta oss för pris.
ANMÄLAN
Anmäl dig genom mejla namn, organisation och fakturaadress till info@arbingerinstitute.se. Utbildningen genomförs vid minst 8
deltagare. Skulle utbildningen ställas in återbetalas hela beloppet. Vid avanmälan tidigare än 14 dagar före startdatum, återbetalas
90% av beloppet. Vid senare avanmälan sker ingen återbetalning. Deltagande vid annat tillfälle kan dock avtalas alternativt platsen
överlåtas till annan deltagare.
TID OCH PLATS
Utbildningstillfällen hösten 2020 och våren 2021: 27 november 2020, 21 januari, 25 mars och 22 juni 2021
Tid: kl 8.30 - 17.00
Plats: Nacka eller centrala Stockholm

För ytterligare information kontakta Arbinger på: info@arbingerinstitute.se eller telefon 08 556 263 10.
Läs mer på www.arbingerinstitute.se

