Medarbetarskap
Till dig som är ledare: Utbilda själv din arbetsgrupp i
aktivt medarbetarskap!
Om dina medarbetare bedriver ett aktivt medarbetarskap kommer det bli roligare för dig att
vara chef, ni kommer få ett bättre arbetsklimat och det kommer att
ge resultat på sista raden.
Efter att du deltagit i denna endagsutbildning kan Du själv utbilda dina
medarbetare i aktivt medarbetarskap genom att använda proffsigt
material som till exempel inspirerande filmer som du visar, du leder
övningar som du själv har genomfört under utbildningsdagen och du får
till och med ett talmanus som ytterligare stöd för hur du kan leda din
grupp genom övningar och reflektioner.
Under endagsutbildningen går vi igenom allt material och du får
möjlighet att genomföra övningar själv och möjlighet att ställa frågor så
du ska känna dig helt trygg att genomföra denna utbildning med dina
medarbetare efteråt.

Innehåll






Hur man ger och tar emot återkoppling på ett konstruktivt sätt.
Hur olikheter kan berika i samarbeten.
Hur man blir en mer lösningsfokuserad medarbetare.
Hur man gör sin chef bra.
Hur man tar ansvar för mer än bara sitt eget uppdrag och jobbar för hela gruppens och
organisationens bästa.

Förutom filmer, övningar och instruktioner kommer du också få boken” Aktivt medarbetarskap - ta
ansvar och utvecklas på jobbet” skriven av kursledaren Anna Tufvesson. Innehållet i utbildningen
följer kapitlen i boken.
Saker som dina medarbetare får reflektera över och träna på genom allt material du får tillgång till:
Alla övningar, filmer och material kommer att ligga på en server som du får fri tillgång till under sex
månader efter genomgången utbildning.
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PRAKTISK INFORMATION
Pris: 9 900:- exkl. moms, mängdrabatt vid tre eller fler deltagare från samma organisation.
Kursavgiften inkluderar fri tillgång till allt material under 6 månader.
Tillkommer gör en kostnad på 500 kr/medarbetare som ska delta i utbildningen som du som chef håller
i. Den kostnaden inkluderar boken ”Aktivt medarbetarskap – ta ansvar och utvecklas på jobbet” till
alla, samt ytterligare övningsmaterial som delas ut på kursdagen och som inte är möjligt att läggas
digitalt.
Plats: Karlstad CCC, Tage Erlandergatan 8, Karlstad
Datum 2017: 8 september
5 oktober
Kontaktperson och Programledare: Anna Tufvesson, anna.tufvesson@effect.se
Anmälan: Skriftlig anmälan sänds ann.johnson@effect.se
Anmälan kan även ske genom vår hemsida, www.effect.se

Annas starkaste drivkraft är att få känna delaktighet i människors
utveckling. Hennes bakgrund som kommunikatör och förståelse för
vad kommunikations- och HR-enheter kan åstadkomma tillsammans har
varit till glädje för många kunder. Under 15 års tid har Anna har arbetat med
strategisk och operativ ledar- och medarbetarutveckling.
Anna jobbar allra helst med kunder som vill arbeta för en röd tråd mellan
ledar- och medarbetarpolicy, rekrytering av chefer, utveckling av ledare,
mätningar av ledar- och medarbetarskap och belöningsprocesser. Enskild
handledning av chefer som ibland bygger på ren coaching men också
möjlighet att ge konsultråd och träna inför kniviga samtal är hennes sätt att
jobba med chefshandledning.
Juni 2017 utkom boken Aktivt Medarbetarskap - ta ansvar och utvecklas på
jobbet, skriven av Anna. Tidigare publikation är boken Kommunikation som
verktyg för ledare och medarbetare (2008).
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