Om det finns en enskild utbildning som alla borde gå så är det UGL,
Utveckling av Grupp och Ledare. Det är Sveriges mesta utbildning i
ledarskap men det är lika mycket en upplevelse – en unik resa i
mänskliga relationer och självinsikt.
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VARFÖR UGL?
UGL har blivit en grundläggande ledarskapsutbildning för tusentals
chefer och ledare, men även för medarbetare utan formellt
ledaransvar, och det av goda skäl. Personlig utveckling tar dig framåt
på alla plan – i samverkan med andra människor – på jobbet, i
föreningen, i familjen. Du får möjlighet att se på saker genom nya
perspektiv genom en större förståelse för gruppdynamik, hur jag
påverkar och påverkas av gruppen och de olika faser av
grupputveckling som finns – det har vi konkret nytta av i alla
skeenden i vårt liv.
Utbildningen bygger på lärande genom upplevelser. Kursen leds av
två certifierade handledare som håller i kursens struktur. Det finns en
tydlig ”röd tråd” där vi inledningsvis fokuserar på dig, därefter på
gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen. Utbildningen avslutas
med att åter fokusera på dig som enskild individ och hur du kan
omsätta utbildningen i din vardag.
Du tränar problemlösning i grupp, ledarskap, kommunikation och
feedback. Du går utbildningen tillsammans med en grupp människor
du aldrig mött innan, vilket ger bättre förutsättningar för att lyckas. Ju
större öppenhet och engagemang som skapas, desto större utbyte för
deltagarna. Gruppen består av minst åtta och högst tolv deltagare,
detta för att skapa dynamik i gruppen och få uppleva hur en grupp
bildas och utvecklas under en veckas intensiv samvaro. När du
avslutat de fem dagarna kommer du dessutom ha påbörjat en
individuell utvecklingsplan för hur du ska omsätta det du lärt dig i din
vardag
Mångfald främjar lärandet. Aktivt Ledarskap strävar därför efter att få
så allsidigt sammansatta grupper som möjligt med avseende på kön,
åldrar och yrkesgrupper.
VARFÖR OSS?

I vår kursavgift ges förutsättningar och verktyg till förberedande
självinsikt före utbildningsveckan samt en extra heldag av
ledarutveckling efter genomgången UGL. Det blir en dag där du
möter UGL’are, kurskamrater och en av våra handledare för att
fokusera på specifika utvecklingsområden i ledarskap, med labb,
gruppövningar, föreläsningar och seminarier. Vi bjuder på lunch,
kunskap och ett återseende som vi tror skapar mervärde för dig.
Du får detaljerad information i samband med din kurs.

Under
Före
Du går igenom allt material och genomför en
spegelbild av dig själv samt samtal med närmaste
chef för att påbörja din personliga utvecklings plan.
Under
Utbildningen bygger på lärande genom upplevelser,
där vi inledningsvis fokuserar på dig, därefter på
gruppen och vidare till ledarskapet i gruppen då du
tränar problemlösning i grupp, ledarskap,
kommunikation och feedback.
Efter
Vikten är i att efterarbetet för att applicera
verktygen som har presenterats i privat eller
arbetslivet. Här erbjuder Aktivt Ledarskap dig
ytterligare tillägg i form av coachning eller andra
utvecklings kurser.
Målgrupp
Alla som i sitt arbete leder andra människor eller
arbetar i grupper på alla nivåer inom företag eller
organisationer Utbildningen är även lämplig för
medarbetare.
Egen utbildning
Programmet genomförs i 5 dagars internat
Pris
Utbildning: 21 900 kr
Helpension: 9 600 kr
Plats: Torekov hotel
Anmäl dig till:
Rickard Nilsson
Tel: 0766 29 94 11
Rickard.nilsson@aktivtledarskap.se

Våra kunder

Aktivt Ledarskap
Aktivt Ledarskap i sin korthet
Mission:
Skapa den goda arbetsplatsen för de många människorna
Aktivt Ledarskap utvecklar människor, organisationer och
affärer genom behovsanpassade utbildningar som är aktiva
och konkreta vilket gör skillnad. Många organisationer väljer
att använda sig av Aktivt Ledarskap i utvecklingen av
medarbetare, ledare, organisation.

”Den har jag gett mig ett flertal verktyg i vardagen jag kan avvända för att
utveckla mig och själv och speciellt andra.
Verktygen som jag fick hur ett arbetslag jobbar känner jag är ovärderligt
och det kommer jag att använda mig av kontinuerligt.
UGL för mig är en riktigt bra kurs, den är intensiv och personlig så det gör
att man kommer ihåg mer än vad jag gjort tidigare på andra utbildningar.”

-Mattias, UGL 2018

Kunder
Exempel på företag som väljer Aktivt
Ledarskap
• AB Rörläggaren
• Atos Medical
• Berendsen Textil Service AB
• Bjuv Kommun
• Björkö Industriprodukter AB
• Emotron AB
• EvosBus Sverige AB
• FABO
• Greenlandscape
• Haldex Brake Products
• Helsingborgs stad
• IKEA IT
• Melitta
• Klippans Kommun
• Landskrona Energi AB
• Ljungby Kommun
• Lunds Kommun
• Länsförsäkringar Skåne
• Malmö Stad
• Navet AB
• NCC Construction Helsingborg
• Perlos AB
• Region Skåne
• Räddningstjänsten Syd
• Santa Maria
• Starka Betongindustrier AB
• Strålfors Svenska AB
• Svenska Kyrkan
• Sydgrönt AB
• Tage & Söner i Varberg AB
• Thage Anderssons Byggnads AB
• Vetlanda Kommun
• Ystad Hamn Logistik AB
• Hovs Hallar Restaurang &
Konferens

Följ oss på våra sociala medier

