
Innehåll

• Rollen som ledare – ditt ansvar 
och hur du skapar lugn, trygg-
het och produktivitet.

• Sätta mål, kommunicera mål, 
följa upp mål.

• Coacha dina medarbetare.
Du får lära dig en enkel och 
effektiv metod.

• Hur du håller dina medarbetare 
motiverade och engagerade i 
jobbet:
- Kritik och beröm
- Hur du ger feedback – i verkli-
ga livet och på distans

• Varför uppstår konflikter på 
arbetsplatsen?

• Varför upplever vi vissa medar-
betare som ”jobbiga”? Hantera 
jobbiga situationer, jobbiga 
samtal med medarbetare.

• Tre viktiga lagar
- MBL (medbestämmarlagen)
- AML (arbetsmiljölagen
- LAS (lagen om anställnings-
skydd)

• Vad behöver du veta som 
chef och praktiska checklistor

• Hur ska jag hinna med allt?
Egen utveckling som ledare. 
Egen tid. Blicken framåt!

PRAKTISK LEDARSKAP
Gör dina medarbetare inte som du vill? Förstår du inte hur de fungerar? 
Känner du att du vill utveckla dig själv som chef och ledare? Räcker inte 
tiden till? Utbildningen ger dig kunskap, tips och praktiska råd hur du kan 
stärka ditt sätt att agera som ledare. Vi utgår från teorier och modeller 
som beskriver framgångsrikt ledarskap och omsätter dem snabbt till 
praktiskt beteende. Du får träna på de beteenden du behöver för att klara 
utmaningar som ledare och lära dig agera vid några av de vanligaste 
situationerna som ledare möter.

Kursens föreläsningar, gruppövningar och diskussioner ger dig verktyg att 
använda i ditt ledarskap. Du kommer att få feedback både från kursledare 
och kursdeltagare. Du får även praktiska planeringsverktyg, checklistor 
och mallar. Mellan utbildningsdagarna kommer du att få en kortare hem-
uppgift.

KURSMÅL
Efter kursen i ledarskap kommer du;

• kunna fylla på din verktygslåda med praktiskt användbara metoder
• öka din kunskap om vad som idag utmärker gott och effektivt 

ledarskap
• få praktiskt träna på några vanligt förekommande situationer
• bygga ditt nätverk med andra chefer inom byggbranschen

MÅLGRUPP
Kursen vänder sig till dig som är ledare i dag och behöver utveckla dig i 
din roll.

OMFATTNING
Kursen består av åtta moduler under två dagar med en veckas mellan-
rum. Du deltar antingen i klassrum eller virtuellt via din dator i en lärarledd 
live-streamad utbildning.

Byggakademin Sverige AB
Vikingavägen 17c

133 33 Saltsjöbaden
www.byggakademin.com
info@byggakademin.com

010 – 228 15 55

42




