
KLOK©	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Kurs	  i	  ledarskap	  och	  kommunika5on	  

MÅL  
• Personlig utveckling i medarbetar- och 
ledarroll 

• Förstå samarbetets komplexitet 

• Använda konstruktiv kritik och utvecklande 
feedback 

• Förstå psykologiska mekanismer för individ- 
och grupputveckling. 

MÅLGRUPP 
Chefer, ledare, lärare, politiker, personal- 
avdelningar samt andra intresserade. 

ARBETSSÄTT 
Utbildningen genomförs under 3 dagars internt 
+ 2 dagars uppföljning.  
Kursen bygger på frivilligt deltagande och 
kräver närvaro hela kurstiden(ej uppföljning).  
Vi arbetar upplevelsebaserat vilket ökar 
inlärning och förståelse för grupprocesser. 

Efter avslutad kurs erhålls kursintyg och en 
pärm med teorimaterial. 

ANTAL DELTAGARE 
 8 – 12 personer 
PRIS 
13.900:-  samt internat 3950:- + moms. 

DU FÅR TRÄNA OCH UTVECKLA förmågan att: 

• se och hantera konflikter 
• förstå behovet av ledarskap och ledarutveckling  
• kommunicera direkt och klart 
• ge och ta emot effektiv feedback 
• lita på dig själv och dina egna känslor och behov 

Kursen bygger på teorier som har vetenskapligt  
stöd. 

KURSDATUM 
5-7 oktober  2011 + 3-4 november 2011 

PLATS 
Örnvik hotell och konferens Luleå 

KURSLEDARE 

Lotta Lindgren             Dag Granberg 
Leg.             Officer 
psykoterapeut             Fackman i ledarskap 
UGL-handledare         UGL och UL-handledare 

Utbildar tillsammans ledningsgrupper, 
medarbetare, arbetslag och intresserade i:  UGL, 
Utvecklande ledarskap, Svåra samtal, Kris- och 
Konflikthantering, feedback och kritik, APT 
(effektiva arbetsplatsträffar) 

ANMÄLAN: 
 Till Lotta Lindgren AB  070 – 534 33 24  
 senast: 17 september  2011 
 lotta@ lottalindgren.se  
Läs mer: www.lottalindgren.se           



Anmälan	  KLOK	  

ANMÄLAN	  DELTAGARE	  TILL	  KLOK	  (Kurs	  i	  Ledarskap	  och	  kommunika5on)	  
	  	  
Kurs5llfälle………………………………………………………………………	  
	  	  
Namn……………………………………………………………………………	  
	  	  
BefaFning………………………………………………………………………	  
	  	  
Företag…………………………………………………………………………	  
	  	  
Adress…………………………Postnr/postadress…………………………..	  	  	  	  	  	  	  
	  	  
Telefon………………………………………….Mobil…………………………	  
	  	  
E-‐post	  	  ………………………………………………………………………	  
	  	  
	  	  
FAKTURERINGSADRESS:	  

Handläggare	  	  	  	  …………………………………………………………………………………..	  
	  	  
Företag	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  …………………………………………………………………………………..	  
	  	  
Adress…………………………………………………………………………..	  	  	  Postadress	  	  	  	  	  	  ……………………………………………..	  
	  	  
Telefon	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ……………………………	  
	  	  
	  	  
Vid	  återbud	  senare	  än	  4	  veckor	  före	  kursstart	  debiteras	  50%	  av	  deltagaravgi[en.	  
Vid	  återbud	  senare	  än	  2	  veckor	  före	  kursstart	  debiteras	  hela	  deltagaravgi[en.	  
Faktura	  skickas	  ut	  före	  kurs	  start	  och	  ska	  vara	  betald	  senast	  två	  veckor	  e[er	  kursen.	  
Vi	  översänder	  bekrä[else	  på	  kursanmälan,	  informa5on	  om	  kursen,	  5der	  och	  andra	  prak5ska	  detaljer	  i	  god	  5d	  före	  
kursens	  början.	  
	  	  
	  	  
	  	  
Skickas	  5ll:	  
LoFa	  Lindgren	  AB	  
Gultmalvägen	  9	  
975	  95	  	  Luleå	  
070-‐	  534	  33	  24	  
E-‐post:	  loFa@loFalindgren.se	  


