Å lede med en coachende væremåte
Kurs + individuell lederstøtte / mental trening.

Coachende væremåte er en smart, inkluderende, løsningsorientert og energibesparende
lederstil som vises når lederen kombinerer TYDELIGHET med INNSIKT. Stilen bidrar til økt
eierskap, bedre prestasjoner økt motivasjon, større arbeidsglade og mer kompetente
medarbeidere.
Med åpne spørsmål, positive utfordringer, ansvar og involvering viser lederen tillit til at
medarbeideren selv har de nødvendige ressursene som trengs for å finne ut hvordan
oppgaver skal løses.
Selvgående, engasjerte, motiverte og produktive medarbeidere er en hver leders ”drøm”.
Den er oppnåelig – med en coachende lederstil.
Mål:
Du skal få en grunnleggende forståelse av innholdet i Coachende lederskap, og se hvordan
du praktisk kan bruke ulike teknikker innen løsningsorientert coaching for å utvikle deg selv
og andre.
Du vil få flere muligheter til å trene på coachende ferdigheter, og få tilbakemeldinger fra
kursleder og andre deltagere. Du vil se hvilke teknikker som faller mest naturlig for deg, og
anledning til å finpusse disse.
Innhold:
 Hva er coachende lederstil, og hvordan gjør det meg til en bedre leder?
 Hva vil jeg med mitt lederskap? Hva gir glede og vekst i lederrollen?
 Min ressursbank – hvordan forvalter jeg den?
 Visjoner og verdier. Mine og organisasjonens. Støtte eller kollisjonskurs?
 Hvordan minisere sosiale kostnader? Å skape resultater ved å identifisere, bruke,
forstå og håndtere egne og andres tanker og følelser.
 Fra “finn 5 feil” til å anerkjenne styrker og kvaliteter
 Når riktig fokus ikke er nok. Selvinnsikt, Selvtillit og Selvsnakk
 Hvordan fremstå forberedt, avslappet, empatisk og tydelig?

Arbeidsform:
Med utgangspunkt i din arbeidshverdag og reelle situasjoner og problemstillinger
kombinerer vi forelesning, teorier og modeller, diskusjon og erfaringsutveksling, med
praktiske øvelser.
Målgruppe for kurset
Ledere som ønsker å få ut det aller beste av sine medarbeidere, og som vil integrere den
coachende væremåten i eksisterende lederferdigheter.

Ta kontakt med: Torunn Ødegård, torunn@navigare-help.com eller tlf. 911 64 244
Veiledende pris. Kr. 18.000,- pr dag, og 15.000,- for en ½ dag. Dette kurset kan gjennomføres
fra ½ dag til 2 dager.

Som HR på Nett abonnement, får din virksomhet 20% rabatt på vår veiledende kurspris.

