Kompetens- och verksamhetsutveckling

UGL – Utveckling,
Grupp, Ledare
Fyra alternativ hösten 2021:
V 38, 41, 46 eller 48

INNEHÅLL
UGL – Utveckling, Grupp, Ledare
UGL är en grundläggande ledarskapsutbildning som använts i
Sverige i drygt 30 år. Många anser utbildningen som en av de
bästa ledarutbildningarna, mycket beroende på pedagogiken
som bygger på uppgifter, samtal och teorier.
Bli effektivare som gruppmedlem och ledare genom:
• Personlig utveckling
• Ökad självkännedom
• Förstå behovet av ledarskap
• Urskilja stadier i en grupps utveckling
• Kunna ta och ge utvecklande feedback
• Kunna kommunicera direkt och klart
• Få erfarenhet av olika former av lärande enskilt och i grupp
• Få erfarenhet av konflikters betydelse och bearbetning av
dessa
• Få förståelse för hur värderingar påverkar relationer och
ledarskap
• Få erfarenhet av gruppdynamiska situationer och förståelse
för min roll i dessa.
För att kursens syften skall kunna uppnås är det viktigt
att ingen kommer och går under utbildningen, att annan
kvällsaktivitet ej planeras in under veckan samt att inga andra
än kursdeltagare är närvarande.
Gruppstorlek; 8–12 personer, 2 handledare.

TID OCH PLATS
Fyra alternativ hösten 2021:
20–24 setember (v.38) alt.
11–15 oktober (v.41) alt.
15–19 november (v.46) alt.
29 november–3 december (v.48)
Start 11.00 måndag, kvällspass varje dag,
avslut med lunch fredag.
Internat hela veckan på Havanna i
Varberg.

AVGIFT
För anställda inom Göteborgsregionen
(GR): 21 995 kr exkl moms.
Övriga: 23 975 kr exkl moms.
I priset ingår logi och förtäring.

ANMÄLAN
Vid frågor kring anmälan k
 ontakta
kurs@goteborgsregionen.se.
Sista anmälningsdag: senast tre
veckor före respektive utbildningsstart.
Vid anmälan från denna pdf:
v. 38 – klicka här
v. 41 – klicka här
v. 46 – klicka här

UTFÖRARE OCH HANDLEDARE
Ansvarig utförare för GR:s utbildning är SAMOT Konsult
och handledare är Sofi Bäckelin och Tomas Thaung, två av
Sveriges bästa och mest erfarna handledare inom UGL.

v. 48 – klicka här
Anmälan är bindande och vid återbud
efter sista anmälningsdagen debiteras full
avgift. Anmäld plats kan alltid överlåtas
till annan person.

UPPLYSNINGAR
Staffan Nyqvist, tel. 031-335 53 10,
staffan.nyqvist@goteborgsregionen.se

INTEGRITETSPOLICY
När du anmäler dig till en kurs registreras
dina personuppgifter i våra administrativa program.
Läs mer om hur vi behandlar personuppgifter: www.goteborgsregionen.se/
integritetspolicy
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