LT 5

LT 5 är till för dig med minst 5 års erfarenhet av att
verka i rollen som chef och ledare. För dig som söker
nya perspektiv, vill öka kunskapen om andra verksamheter och finslipa skickligheten i ditt eget ledarskap.

Syfte och målgrupp
LT 5 syftar till att stärka och utveckla det egna ledarskapet och skapa mervärde inom egen verksamhet.
Ledarträningen riktar sig till personer med 5-10 års ledarerfarenhet och som i dag är verksamma som
chefer, ledare eller fungerar som inflytelserika specialister på ledningsgruppsnivå. Personer som har
erfarenhet av strategiskt och operativt ledarskap, drivit förändringsprocesser eller ansvarat för större
projekt inom privat eller offentlig sektor.
Personer som vill och vågar lyfta på skalet, som känner för att samverka med andra personer från
olika verksamheter och som vill finslipa sin skicklighet i rollen som chef och ledare.

Metodik och upplägg
LT 5 är ett process och målstyrt träningsprogram som genomförs under 10 dagar. Tre träningspass
om vardera 3 dagar genomförs på internat med ca 6 veckor mellan varje pass. Därefter följer en
uppföljningsdag 6 månader efter tredje passet. Metodiken kräver engagemang, fokus och en vilja
att dela med sig. Handledarna fungerar mer som tränare än traditionella föreragshållare och pedagogiken bygger på aktivitet, reflektion, lärdom och tillämpning. Aktiviteterna är såväl individuella
som gruppbaserade. Uppgifter att lösa på hemmaplan som sedan redovisas är en viktig del i LT 5.

Plats och pris

Anmälan och urval
LT 5 vänder sig till ett tiotal särskild utvalda verksamheter som i sin tur bildar en bredd
avseende deltagarnas erfarenhet. Anmälan sker till personalenheten och urvalsprocessen sker sedan tillsammans med de olika verksamheterna. Antalet deltagare är begränsat
till 15 personer och de skall i sin tur matcha programmets inriktning, karaktär och syfte.
anisation, bl.a. för hur du i ännu högre grad kan utveckla människors engagemang, kompetens och
aktörskap.

Levande bibliotek
Deltagarna i LT 5 representerar olika organisationer, kulturer och
verksamheter. Allt för att få bästa möjliga förutsättning som deltagare att bredda sina perspektiv och se nya dimensioner. Varje
deltagare är en kunskapskälla med unik erfarenhet som tillsammans med handledarna bildar ett levande bibliotek.

Alla bibliotek har en plats där man kan läsa i lugn och ro. Aktiv
reflektion är en viktig del för att stärka sig själv, blicka framåt och
ta nästa steg.

Första internatet genomförs i Blekinge och platserna för
övriga internat beslutas när gruppens sammansättning är
fastställd.
Prislappen är 24 000:- ex moms. Kostnad för kost och logi
tillkommer.

Resurssamverkan för vinst
Öka insikten och kunskapen om dina egna resurser och
hur du kan utveckla dessa. LT 5 innehåller bl a inventeirngar och går på djupet med värderingar, attityder
och beteende.
Samverka och bygg nätverk med chefer och ledare från
andra verksamheter. LT 5 bygger på samverkan, att utgöra en viktig kugge i träningsprogrmet och på så sätt
träna och utveckla kommunikationen och samspelet.
Stärk och utveckla dina förutsättningar att träffa rätt
och nå uppsatta mål. LT 5 hjälper dig att sikta rätt,
fokusera på det som ökar prestationen i rollen som
chef och ledare. Ytterst handlar affärer om att vinna.

Tränare
De tränare som används i programmet har minst 15 års praktisk erfarenhet av att arbeta med ledarutveckling, processledning och individuell coachning inom såväl privat som offentlig sektor. Deras erfarenhet är organisatoriskt heltäckande och de arbetar aktivt med ledningsprocesser inom hela kedjan i olika kulturer. Under LT 5 kan det också bli aktuellt att använda nyckelpersoner för att öppna nya dörrar.

LT 5 skapar möjlighet att:
öka sin självinsikt

arbeta med både strategiska som operativa frågor

reflektera över nuet och nästa steg

praktiskt tillämpa erhållna kunskaper och erfarenheter på hemmaplan

se sig själv i ett sammanhang

belysa och arbeta med egna problemställningar tillsammans med andra

öka sin förståelse för mänskliga processer

öka medvetenheten om beslutsprocesser och kommunikationsflöden

utveckla sin kommunikativa skicklighet

erhålla stöd för att nå uppsatta mål

förstå hur man bygger starka team

erhålla verktyg för att stärka sin egen arbetsgrupp

träna sin förmåga att lyssna

bättre hantera förändringsprocesser

se och urskilja olika faser under utvecklingsprocesser

bygga en gemensam kunskapsplattform med andra chefer och ledare

hantera och förebygga konflikter

utveckla sitt nätverk

träna och utveckla sitt ledarskap

reflektera, agera, öka prestationen och må bättre
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