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TID 
 

 

6 halvdagar 

 

INVESTERING 
 

 

Aktuell kostnad för utbildning se vår 

hemsida  www.gallofsta.se/utbildning 

 

 

PLATS 
 

 

För aktuella kursdatum, tider och platser 

se www.gallofsta.se/utbildning 

 
 

 
 

Det är en utbild- 

ning som jag är 

mycket nöjd med 

eftersom den innehöll 

konkreta och handfasta 

övningar i att bli en 

coachande ledare. Vi 

tränade på situationer 

kopplat till vår vardag 

och vi fick hela tiden 

feedback « 

Ingela Landén. 

Rektor på Silverbäckens 

Förskola & skola. 

Vill du att både du, dina medarbetare och din organisation ska 

utvecklas och ta ett steg till? Vill du se dem växa och våga ta 

sig an nya utmaningar? Det kräver att du inte fångar alla bollar 

som kastas till dig och ge svar, utan att du istället lär dig att bolla 

tillbaka och utgå från att svaren inte alltid finns hos dig själv. 

Målet med det coachande ledarskapet är att leda 

medarbetare och frigöra deras handlingskraft för 

att nå uppsatta gemensamma mål, få tillgång till 

kunskap och därmed nyttja kompetens och skapa 

större delaktighet och ansvar för uppdraget. 

Som ledare kan du inte fullt ut vara coach åt dina 

medarbetare och din arbetsgrupp i din roll, men ha ett 

förhållningssätt som utgår från att alla människor kan, vill 

utvecklas och ta ansvar. Du kan också använda många 

av coachens metoder, verktyg och färdigheter för att 

odla dina medarbetares växtkraft och organisationens 

utveckling och lärande. Genom att tillämpa coachande 

ledarskap på ett medvetet sätt skapar du också 

utrymme för dig själv att agera mer proaktivt och inte 

ständigt ”släcka bränder”. 

 

Målgrupp 
Chefer, projektledare, team- och arbetsledare, HR-specialister, internkonsulter, 

specialister m.fl. som vill utöva ett coachande förhållningssätt och utveckla sina 

färdigheter att coacha individer, arbetsgrupper och andra. 

 

Du blir bättre på att 
» förstå vad coachning är, hur och när du kan använda det 

» använda metoder, modeller och förhållningssätt för coachning 

» träna i verktyg och färdigheter för ett coachande ledarskap 

» coacha individer och grupper 

 
 

 
 

Läs mer om 
arbetsmetod, 
innehåll och hur du 
bokar. 

 

 

 

 

http://www.gallofsta.se/
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Arbetsmetoder 
Du får träna olika metoder, verktyg och förhållningssätt kopplat till dina 

vardagssituationer på arbetsplatsen. Vi utgår fån dig själv i din roll och varvar teorier 

med träning av olika coachande övningsmoment. 

Pedagogiken är upplevelsebaserad och träningen utgår från din egen verklighet. 

Inledningsvis fokuserar vi på coachning och det coachande förhållningssättet som 

modell och metod, för att sedan sätta in coachningen i ledarsammanhang. Vi kommer 

också att fokusera på att coacha grupper. Mellan varje utbildningstillfälle får du träna 

och tillämpa på hemmaplan.   

 

Utbildningens omfattning 
Utbildningen genomförs under 6 halvdagar i grupper om 3-6 deltagare i våra lokaler 
på Norrlandsgatan 18 i centrala Stockholm. 

 

 

Kontakta oss 
Gällöfsta Perlan Ledarskap 
196 92 Kungsängen 

Tel 08-581 795 02 

Fax 08-581 795 60 

utbildning@gallofsta.se 

 
www.gallofsta.se 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Så här anmäler du dig 
Du kan boka utbildningen 

på vår webb, skicka ett 

mejl eller kontakta oss 

på telefon. Du kan även 

chatta direkt via hemsidan 

med vår utbildningssam- 

ordnare om du har några 

frågor. 
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