Värderingsstyrt ledarskap
Detta är en utbildning för dig som vill
skapa en mer värderingsdriven
organisation och som vill öka din förmåga
att leda på ett värderingsbaserat sätt.
Sannolikt har du förstått att företag och
organisationer spelar en allt större roll i att
bidra till en hållbar framtid för alla. Din roll
som ledare blir extra viktig och att skapa
en kultur som präglas av sunda
värderingar en av dina verkliga
utmaningar.
Kanske har du också insett att du i den
komplexa vardagen inte längre kan styra
och kontrollera allt i verksamheten, utan
att var och en i organisationen behöver
blir bärare av de gemensamma
värderingarna och börja agera därefter.
Syfte och Mål
Utbildningen i värderingsstyrt ledarskap syftar till att
ge dig en ökad medvetenhet om dig själv, dina
värderingar och ditt ledarskap. Du kommer att få
en god grund till att förstå hur du kan leda
medarbetare och kollegor via värderingar och hur
du kan leda och driva ett arbete med att utveckla
värderingarna i, en för din verksamhet, positiv
riktning.
Målgrupp
Vi vänder oss till dig som är chef eller ledare, som
vill utveckla din förmåga att leda via värderingar
och som vill förstå hur du kan bidra till utvecklingen
av kulturen i din verksamhet.
Ur innehållet
• Att leda via värderingar
• Vilka värderingar och övertygelser präglar mig
och mitt ledarskap?
• Hur påverkar jag andra och hur påverkas jag
av den kultur som råder?
• Förståelse för organisationen/gruppen utifrån
fält- och systemteori
• Vad är organisationskultur och hur kan jag
mäta den?
• Hur leder jag en grupp eller organisation i en
kulturförändring?
• Coachande förhållningssätt, samtalsmetoder
och reflektion

Upplägg
Utbildningen ges på 8 dagar med en
uppstartsdag och en avslutande dag.
Däremellan sker utbildningen vid 3
internattillfällen, 2 dagar/tillfälle.
Utbildningen är upplevelsebaserad och varvar
teori med praktiska övningar, egen reflektion
och hemuppgifter
Kursdatum
15 oktober, 22-23 november 2018. 17-18
januari, 28 februari, 1 mars samt 16 april, 2019
Plats för utbildningen
Margretetorps Gästgifvaregård
Kägle väg 9, 266 98 Hjärnarp
Telefon: 0431- 45 44 50
e-post: info@margretetorp.se
Kostnad
28 000 SEK/deltagare. I priset ingår
dokumentation samt en reflektionsbok
Konferensavgift på 495 SEK tillkommer för första
och sista dagen samt 2 300 SEK /internattillfälle

Anmälan
Görs via:
www.pilou.se/vara-utbildningar

”

…organisationen behöver bli
bärare av de gemensamma
värderingarna och börja
agera därefter…

Med reservation för ändringar
www.pilou.se

