Presentation av KFS-Ledarskapsprogram
Programmet är uppdelat i fyra block om två dagar per block.
Vår rubriker är Jaget, Laget, Hjärnan och Hjärtat.

Beskrivning av innehållet
Block 1, Jaget.
Dessa dagar ägnas åt självinsikt och ledarskap. Genom personlighetsinveteringen Rebus
startar vi reflektioner om oss själva och om varandra. En spännande resa som kräver
nyfikenhet och mod. Mod att se oss som den vi är men också mod att ta emot feedback om
hur andra upplever oss. Ju mer medvetna vi blir desto fler medvetna beslut kan vi ta. Ju mer
vi lär om våra likheter och olikheter desto lättare kan vi förstå och hantera oss själva och
varandra.
Block 2, Laget
I detta andra block får du en inblick i den mer den formella delen av chefskapet. Arbetsrätten
är en central del i att vara chef. Här finns saker som du måste ha ett hum om för att inte gå i
några fallgropar. Du kommer att få en översiktlig bild av hur arbetsrätten och
arbetsmiljörätten är uppbyggd. Målet är att det ska ringa en klocka i dig som säger att du ska
ta reda på mer när du möts av arbetsrättsliga dilemma i din vardag. Block två´s andra dag
ägnas åt, om hur du som chef skapar förtroende och tillit mellan dig och medarbetarna,
genom kommunikation och förhållningssätt.
Block 3, Hjärnan
I block tre har vi fokus på vision och målstyrning och hur du bryter ned det till den enskilde
medarbetaren. Vi reflekterar också över hur olika känslostämningar påverkar ditt ledarskap i
beslutssituationer och i vardagen. Dag två följer vi upp med att fördjupa oss i
neuroledarskap, hur hjärnan är uppbyggd och fungerar och hur vi ständigt påverkas. Vi lär
oss också att hantera vardagsstress och lär oss vikten av att regelbundet serva oss själva
och vår hjärna.
Block 4, Hjärtat
Nu fördjupar vi oss i chefens alla samtal. Kommunikation och relation är två delar vi ständigt
måste utveckla. Vi övar oss i samtalsmetodik och det svåra samtalet. Dag två tar vi med oss
insikterna från dag 1 och praktiserar i samtalsövningar. Vi tar upp de signaler som människor
i kris sänder ut, och om hur konflikter byggs upp och eskalerar och hur du som ledare kan
förbygga dessa eller ta hand om när de redan startat. Vi tränar i att ge feedback, konsekvent
och konkret.
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