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Att leda framgångsrikt 
under nya förutsättningar 
 
Behovet av bra ledarskap och 
engagerande medarbetarskap är större 
än någonsin i och med pandemin som 
ställer nya krav på oss alla. 
 
Vlg erbjuder under våren 3 olika program för ledarskapsutveckling.  
Vad passar dig och ditt företag bäst? 

1. Digital ledarskapsutbildning, 3 heldagar 
2. Digitalt chefsstöd/ coachning i grupp, 4 halvdagar  
3. Skräddarsydd utbildning för ditt företag 

 
Samtliga program har i syfte att stärka din förmåga som chef och ledare att möta de 
situationer och utmaningar du står inför dagligen i din verksamhet. Det ger dig 
större förståelse för din egen utveckling som ledare men även hur du kan förbättra ditt 
ledarskap på individ- och gruppnivå. Ledarskap utövas inte bara på ett sätt – det handlar om 
att göra rätt sak vid rätt tillfälle, i rätt situation. Du får ta del av forskning och teorier 
som hjälper dig att reflektera över dina egna mönster, men även koppla till ditt vardagliga 
arbete som chef. Du får möjlighet att dela erfarenheter med andra i samma situation, du får 
träna och testa olika lösningar, du får lära dig mer om de handlingsalternativ du har.  
 
Efter avslutande träffar kommer du att ha fått verktyg på hur du leder på ett sätt som skapar 
delaktighet, teamkänsla och resultat oavsett om du ser dina medarbetare fysiskt eller på 
distans.   
 
 

1.Digital ledarskapsutbildning: 
 

Innehåll: 
• Det egna ledarskapet. Hur vill jag uppfattas som ledare? Vilka värden vill jag stå för? 
• Kommunikation. Ett stöd eller hinder? 
• Feedback 
• Svåra samtal 
• Coachande förhållningssätt 
• Förståelse för gruppdynamik. Hur får jag ihop teamet? 
• Att leda i förändring och på distans.  
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• Hur skapar jag som chef engagemang och delaktighet hos mina medarbetare? 

• Motstånd – hur visar det sig och hur hanterar vi det? 
 
Träffarna varvas med genomgång av teorier, metoder och verktyg samt interaktion med 
deltagarna och eget arbete. 
 

Målgrupp:  Chefer/ ledare, teamleader.   

För dig som är ny chef/ledare samt för dig som har många års erfarenhet men vill uppdatera 
de viktigaste ledarskapsmetoderna för effektivt ledarskap 

Tid:  1 februari, 19 februari samt 12 mars. 8.30-16.30    

Kursledare: Lisa Amatiello, Organisationskonsult, Vlg 

Kostnad: 15.900 kr/ person + moms  

Anmälan: caroline.aronsson@vlg.se senast den 15 jan 2021 

 
 
 

2. Digitalt chefsstöd/coachning i grupp  
 
 

Innehåll:  
Tillsammans med andra deltagare kan du lyfta upp frågor och beskriva situationer som du 
står inför. Med hjälp av konsulten och övriga deltagare får du hjälp att se andra perspektiv 
och tankar hur du kan hantera situationen. Det ger dig stöd att hitta nya vägar att hantera 
frågor och dilemman.  Upplägget bygger på deltagarnas behov och konkreta frågeställningar 
vilket gör att innehållet skräddarsys och anpassas utifrån gruppen. 
 

Målgrupp: Chefer/ ledare, teamleader, min. 4 max 7 pers 

Tid:  22/2 kl. 13.30-17.00, 26/3 kl. 8.30-12.00, 5/5 och 25/5 kl. 13.30-17.00   
Kursledare: Lisa Amatiello, Organisationskonsult, Vlg 

Kostnad:  11.900 kr/ person + moms 

Anmälan: caroline.aronsson@vlg.se senast den 8 februari 

 
 
 

3. Skräddarsydda ledarskapsprogram 
 
Utifrån ditt och ert företags behov och förutsättning skräddarsyr vi upplägg som passar er. 
För mer information kontakta camilla.clereus@vlg.se, eller ring  070-1010807 
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