UTVECKLA DITT LEDARSKAP
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Är du lärare eller ledare i annat sammanhang och nyfiken på att fördjupa ditt ledarskap i din organisation?

Coachar för livet

LILLSVED

Yrkesinriktad profilutbildning

NY UTBILDNING I SAMARBETE MED LINKÖPINGS UNIVERSITET

UTBILDNINGENS SYFTE

Syftet med denna utbildning är
att utveckla ditt ledarskap. Under kursen får du lära känna och
prova modeller för ledarskap
som är på väg att växa fram och
som på senare år etablerat sig
inom forskning och ledarskapspraktik.
ATT VARA LEDARE

Ledarens uppgift handlar om att
påverka både människors och
verksamhetens utveckling och
framgång. Genom utbildningen
får du inspiration och stöd att
utveckla och omforma ditt ledarskap anpassat till det sammanhang du befinner dig i.
KURSUPPLÄGG OCH ARBETSFORMER

Utbildningen pågår under 2
terminer med fyra obligatoriska

träffar på Lillsved. Träffarna är
fulla med upplevelsebaserat lärande, föreläsningar, samtal och
reflektioner.
Dessutom har vi fyra onlineseminarier där vi arbetar i helgrupp och mindre grupper med
föreläsningsmoment och att
stärka de processer som pågår i
det aktuella temat.
Vi genomför coachande erfarenhetsutbyten genom parvisa
samtal med spegling som stöd
för egen utveckling under kursen.
Vidare så ingår egen träning och
tillämpning av lärdomar och
upptäckter i din egna verksamhet. Detta ger förutsättningar att
prova nya saker i praktiken och
förankra lärdomarna.

KURSMATERIAL

Till respektive kursmoment används aktuell litteratur i form av
böcker och artiklar.
AKTIVT DELTAGANDE

Kursen förutsätter aktivt och
regelbundet deltagande, såväl på
Lillsved som på nätet.

HÄLSOINSPIRATÖR — YRKESINRIKTAD PROFILUTBILDNING

ning hemifrån och slutar 2020-05-08.
SAMLINGAR PÅ LILLSVED

HT-19
VT-20
23-24 september 17-18 februari
25-26 november 20-21 april
EKONOMI

Kursavgiften är 30 000 kr inkl moms.
Halva kursavgiften ska vara betald senast
5 dagar efter din bokning gjorts. Resterande kursavgift faktureras efter ditt första kurstillfälle. Du betalar själv för kurslitteratur, resor, samt kost och logi som finns
KURSLEDNINGEN
Undervisar på Lillsveds idrottsfolkhög- på skolan. Kursen är inte CSN-berättiskola, Linköpings Universitet och i offent- gad.
lig och privat verksamhet med fokus på ANMÄLAN
lärande, ledarskap och grupputveckling. Anmälan görs på särskild blankett vilken
ska vara skolan tillhanda senast 31 maj
på kvartsfart (25%). 2019. Blankett och mer information finns
på www.lillsved.se.
Kursen startar 2019-09-02 med inloggKURSLÄNGD
Studierna bedrivs

ALLMÄNNA VILLKOR
Bokning
Du bokar kursen genom att fylla formuläret och
sänder in det till Lillsved via e-post eller brev.
Din bokning är bindande.
Ombokning
Du har möjlighet att boka om (ej avboka) din
utbildning till senare tillfälle mot uppvisande av
läkarintyg. Vid sjukdom eller skada under pågående utbildning erbjuds du att slutföra din
utbildning vid ett senare tillfälle.
Bekräftelse
När du anmält dig får du en bekräftelse på din
anmälan samt mer information till din e-post.
Skulle kursen vara fulltecknad tar vi kontakt
med dig och diskuterar alternativa tider.
Betalning
Halva kursavgiften skall vara betald senast 5
dagar efter din bokning gjorts. Betalning sker till
postgiro 15 24 70-1. Resterande kursavgiften
faktureras efter ditt första kurstillfälle.

Lillsved
Idrottsfolkhögskolan

Ångerrätt
Du har 14 dagar på dig att ångra ditt köp, detta
kostar dig ingenting. Detta gör du via e-post till
skolkansli@lillsved.se. Återbetalningen kommer
att ske utan onödigt dröjsmål och som senast 14
dagar från och med den dag då vi underrättades
om ditt beslut att frånträda avtalet.
Inställande av kurs
I de fall då deltagarantalet är för litet förbehåller
vi oss rätten att hänvisa till en senare kursstart.
Kurslitteratur
Du står själv för inköp av kurslitteratur. Lista på
aktuell kurslitteratur erhålls via e-post när du
gjort din anmälan.
Intyg
Efter genomgången kurs erhåller du ett intyg
med underskrifter av Lillsveds idrottsfolkhögskola och Linköpings Universitet.
Pris
Kursavgiften är 30 000 kr inkl moms. Kost och
logi tillkommer och bokas via mejl till skolkansli@lillsved.se. Utbildningen berättigar inte till
studiestöd genom CSN.

Svenska Gymnastikförbundets folkhögskola, ligger i en idyllisk skärgårdsmiljö
på norra delen av Värmdö, 45 minuter
med bil från Stockholm. Vi har egna
anläggningar med fullstor idrottshall,
gymnastiksal, välutrustat gym, spinningsal, idrottsplats, gruppträningsrum, tennisbanor, äventyrsskog, kajaker, teambana, boulebana och elljusspår. Lillsved är
en av idrottsrörelsens tre folkhögskolor.
Är du intresserad av idrott, hälsa och
ledarskap är Lillsved skolan för dig.. Våra
kurser utgår från ledarskapet, vilket innebär att vi utbildar inom bl a idrottsle-

UNDER UTBILDNINGEN
ARBETAR VI MED:

Hur du utvecklar engagemang och arbetsglädje
Beskriva och öva på
behovsbaserad
kommunikation
Konflikter – från problem till tillgång
Ledarstilars egenskaper och konsekvenser
Mänskliga systems
utformning och egenskaper för att förstå
individ, grupp och organisation
Hälsosam arbetsplats
och hållbarhetsperspektivet i ledarskapet
Att förstå och verka i
förändringsprocesser
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darskap och hälsoledarskap. Detta är
grunden till att du blir en bra coach. Vi
utbildar dig till vidare studier eller ett
framtida yrke.

KONTAKT FÖR INFORMATION
skolkansli@lillsved.se
Tel: 08 - 541 385 30
www.lillsved.se

