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Information om kursen 
Har du nyligen fått förmånen att axla rollen som chef? Gratulerar till en  
fantastisk möjlighet att få göra skillnad! Vill du utveckla din kapacitet som  
ny chef och ledare? Om du vill bygga en stabil grund för ditt uppdrag som  

chef och samtidigt få konkreta verktyg för att mer effektivt hantera sina  
utmaningar i uppdragen som chef i kommun, landsting eller statlig  

myndighet, då har du hittat rätt kurs. 

 

Mål 
Utbildningen är konkret där vi utgår från din praktiska vardag och koppla  
på adekvata verktyg för att hantera dina utmaningar. Målsättningen är att  
ge dig metoder och förhållningssätt för att skapa bästa förutsättningar för  

ditt uppdrag som chef. 

 

Innehåll 
Rollen som ledare och chef ger dig möjlighet att utveckla både dig själv,  

dina medarbetare och din organisation. Samtidigt är det ett stort ansvar,  

som ställer höga krav på dig. Vi vet att man kan uppleva sig tyngd under  

kraven och förväntningarna, som kommer både underifrån och ovanifrån.  

Centralt hos framgångsrika ledare är, att de alltid behåller riktning mot  

målet och känner passion för uppdraget. Ibland styrs medarbetarna av en  

negativ inställning. Utbildningen visar vikten av att förstå den, hantera och 

vända den, tydliggöra uppdraget och styra mot det förväntade. Under  

denna utbildning kommer vi bland annat att jobba med dessa  

framgångsfaktorer för att ge dig bästa möjliga karta och kompass framåt  

och framför allt förankra passionen för ditt fantastiska och viktiga  

uppdrag. 
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Målgrupp 

Kursen vänder sig till chefer i offentligverksamhet, till dig som nyligen blivit chef 

eller till dig som vill få en nystart i ditt chefsuppdrag. 

 

Medverkande 

Lars JO Larsson är en efterfrågad och mångsidig föreläsare; en pedagog som 
lär organisationer hur de hittar vägen från inspiration till resultat. Tidigare 
har han bland annat arbetat som lektor vid universiteten i Budapest och 

Zagreb. 

 

 

 

Pris: 2300 exklusive moms 

Plats: Digitalt via Teams 

Datum & tid: 2022-05-23 (09.00-12.00) 
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