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Chefscoaching
2018
Ledarskap i politisk styrd organisation
Indirekt ledarskapets fallgropar
Chefens lojalitetsutmaning
Du inbjuds till chefscoaching för chefer inom räddningstjänsten. Detta program är ingen traditionell utbildning
utan den bygger på att du önskar att reflektera över dina tankar och erfarenhet av ledarskapsfrågor och få
feedback från de andra i gruppen. Vi kommer att använda olika modeller: coachande samtal, mini föreläsningar
och gruppdialoger. Syftet är att få ökad självinsikt i din personliga ledarstil och fördjupad personligt nätverk.
Vidare är målsättningen öka din kunskap och förståelse inom nedanstående tema:
•

Indirekt ledarskapets, fallgropar och möjligheter

•

Ledarskap i politisk styrd organisation

•

Lojalitets utmaningar som chef

Du kommer att få stöd från de andra i gruppen att reflektera över ledarskapsdilemman som du väljer att berätta
för gruppen. Vidare inspireras du till att delge dina reflektioner och råd till andras ledarskapsutmaningar. På detta
sätt kommer vi att coacha och stödja varandra i olika frågeställningar. Programmet bygger på att det finns
trygghet i gruppen och vi kommer därför att börja med att komma överens om ett gruppkontrakt.

Christer Ängehov
Vi är stolta över att Christer Ängehov medverkar som föreläsare och reflekterar över sina lärdomar utifrån
ovanstående tema. Christer har unik och spännande erfarenhet av att dela med sig då han har fått möjlighet att
starta upp och forma flera räddningstjänstförbund. Han är idag förbundsdirektör för Räddningstjänsten Skåne
Nordväst och har tidigare varit chef för Brandkåren Attunda och chef för Storstockholms brandförsvar.

Målgrupp
Du har ett chefsuppdrag med personal och verksamhetsansvar. Du kan exempel vara avdelningschef,
räddningschef eller förbundschef.

Design
Vi kommer att vara åtta till tolv personer i gruppen för att snabbt kunna bygga en trygghet och samtidigt
tillräckligt många för att skapa interaktion och mångfald. Vi träffas från dag 1, klockan 09.00 till klockan 15.00
dag två.

Datum och plats
4-5 september + 10-11 oktober, 2018. Viktoria hotell och konferens, Uppsala.

Pris
Avgiften är 17 500 SEK. Internatavgiften är 2 900 SEK per internat tillfälle. Alla priser exklusive moms.

Handledare
Ola Mårtensson
Conny Söderberg

Mail
info@irlledarskap.se

Hemsida
www.irlledarskap.se

Telefon
08-400 20662
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Anmälningsblankett, Chefscoaching
Anmälan ska göras senast 1 juni, 2018 och skickas info@irlledarskap.se. Frågor om innehållet
och andra frågor kontakta Ola Mårtensson 08-400 20 662
Deltagarnamn
______________________________________________________________________
Befattning
______________________________________________________________________
E-postadress
______________________________________________________________________

Räddningstjänst________________________________________________________
Postadress
_________________________________Postnummer__________________________

Kontaktperson ______________________________

E-post_____________________________________

Fakturaadress (Koder/referenser/nummer)

________________________________________________
________________________________________________
Personuppgifterna behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen (PUL). Uppgifterna kan komma att
användas för information för IRL Ledarskap.
Anmälan är bindande. Avgiften och internatet för utbildningen faktureras före utbildningsstart.
Inställd utbildning, i de fall då deltagarantalet är för lågt förbehåller vi oss rätten att senast fyra
veckor före utbildningsstart ställa in eller senarelägga en utbildning. Om handledare akut insjuknar och
lämplig ersättare inte kan anskaffas. Vi svarar inte för, hos beställaren, uppkomna kostnader vid
inställande av utbildning. Vi erbjuder naturligtvis ny utbildning eller anpassat program.
Force majeure. Vi ansvarar inte för de fall då utbildningsverksamheten hindras direkt eller indirekt
genom myndighets åtgärd, strejk, blockad, lockout, oväder, brand eller annat som står utanför IRL
Ledarskap AB:s kontroll.
En bekräftelse skickas via e-post till den som har anmält deltagaren. En kallelse med mer utförlig
information skickas till deltagaren några veckor före utbildningens start.
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