Inbjudan
från GR

UL – Utvecklande Ledarskap
UL är ett förhållningssätt och utbildningen ger ökad självinsikt.
Syftet är att stödja din utveckling mot att i högre grad använda ledarbeteenden
som stimulerar såväl dina medarbetare och andra som dig själv. Målet är
personligt ansvarstagande, självständighet, lärande och utveckling samt att bidra
till en lärande organisation.
UL är, i likhet med UGL (Utveckling Grupp Ledarskap), utarbetad av försvarshögskolan, ILM – Institutionen för Ledarskap och Management. Den anses vara
så viktig att delar av UGL omarbetas för att bättre passa UL-tankar. Dock
är utbildningarna inte beroende av varandra, utan ses som två separata.
Programmet bygger på omfattande vetenskapliga studier i USA, Sverige och
andra europeiska länder. Man har bl.a. påvisat tydlig förbättrad effektivitet inom
organisationer där det fanns hög förekomst av UL. Ett utvecklande ledarskap
kännetecknas av att ledaren uppträder som föredöme och ställer stora krav på
moral och etik samt agerar utifrån en värdegrund. Även förmåga att inspirera och
motivera samt visa en personlig omtanke.

13–14 mars samt 18 april 2018. Se baksida för program.
Ale l Alingsås l Göteborg l Härryda l Kungsbacka l Kungälv l Lerum l Lilla Edet
Mölndal l Partille l Stenungsund l Tjörn l Öckerö

UL – Utvecklande Ledarskap
Utbildningen bygger på att man
själv tar ansvar för att aktivt välja
ett förändrat ledarbeteende. Som hjälp har
du ett bedömningsformulär och vi arbetar
med ett stort fokus på feedback.

Avgift

Utbildningen består av två kursdagar på
internat med en fördjupningsdag och
möjlighet till coachning i mellantiden.
Bedömningsformuläret fylls i av dig och
6-10 personer, en överordnad och resten
underordnade. Dessa ger, var för sig,
en bild av i vilken utsträckning du idag
använder dig av olika ledarbeteenden.
(360-graders feedback).

Tid och plats

Målet med utbildningen är att
- skapa en personlig handlingsplan med
fokus och syfte att utveckla ditt ledarskap
- få personlig feedback om ditt
ledarbeteende samt tydliggöra dina
utvecklingsområden
- ökat din medvetandenivå och självinsikt

För anställda inom Göteborgsregionens
medlemskommuner: 15 200 kr exkl. moms.
För övriga: 17 400 kr exkl. moms.
I avgiften, som faktureras i efterhand, ingår
enkäter, databearbetning, logi samt förtäring.
13–14 mars samt 18 april 2018.
De två första dagarna är på internat.
Lokaler meddelas i bekräftelsen men kommer att
genomföras inom Göteborgsregionen.

Anmälan

Anmälan görs genom att klicka här.
Vid frågor kring anmälan kontakta
GRkurskonferens@grkom.se.
Sista anmälningsdag: 13 februari 2018.
Begränsat deltagarantal! Anmälan är bindande och
vid återbud efter sista anmälningsdagen debiteras
full avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas till
annan person. Obs! Begränsat antal deltagare!

Upplysningar

Staffan Nyqvist, tel. 031-335 53 10,
e-post: staffan.nyqvist@grkom.se

Gruppstorlek: 8-16 deltagare.
Handledare är Mette Hartelius och
Lennart Gyllensten, certifierade av ILM.
Du har i och med din anmälan
godkänt att GR noterar dig i sitt
kursadministrativa program,
enligt personuppgiftslagen.
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GR erbjuder utbildningar inom följande ämnesområden:
OCH PER
AD

På www.grkom.se/kurser kan du dessutom prenumerera på kursnytt inom de olika områdena.
Årligen deltar cirka 45 000 personer i kurser och konferenser som GR arrangerar
i samarbete med de 13 medlemskommunerna.

Läs mer på www.grkom.se/kurser

