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PERSONAL/ORGANISATION PERSONAL/ORGANISATION

Detta är Klart ledarskap 
Vill du på ett ärligt och kraftfullt sätt kunna 
ge din bild av situationen? Vill du kunna 
lita på att medarbetare är uppriktiga mot 
dig och vara säker på var du själv och 
andra står? Vill du kunna vända olikhet till 
tryggt och konstruktivt lärande?
Klart ledarskap erbjuder dig en värderings-
grund och en uppsättning färdigheter för 
att leda lärande och tydligt kommunicera 
din inriktning. Det handlar om att skapa 
det klimat som krävs för att kunskap ska 
växa och god potential tas till vara. Klart 
ledarskap ger dig förutsättningar för att 
skapa trygga, öppna och högpresterande 
relationer i team och organisation.

Pedagogik
Klart ledarskap är uppbyggt av fyra enda-
gars moduler som var och en ger dig  
specifika färdigheter i att kommunicera 
tydligt och leda lärande. Pedagogiken är 
allsidig och upplevelsebaserad där teo-
ripass varvas med övningar, rollspel och 
reflektion.
Deltagaren väljer tidigt en lärpartner. 
Lärparet coachar, stödjer och utmanar 
varandra genom hela programmet. Da-
garna avslutas med gruppträningspass där 
färdigheterna i Klart ledarskap integreras i 
realtid – här och nu. 

Resultat
Förmåga att leda i kraft av dina  
personliga egenskaper.

Medvetenhet om dig själv och dina 
reaktioner.
Färdigheter i tydlig kommunikation .

Förmåga att skapa klarhet i samarbets-
relationer.

En modell för ökat lärande i  
organisationen.

Mer information
Besök www.provinsfem.se eller ring oss på 
telefon 08-441 04 00.

”Ökad förståelse för språket och 
bra verktyg med mig hem”

Arbetshäftet deltagarna fick med sig hem 
har också varit en nyttig påminnelse i 
vardagen.
Är du en annan ledare idag än du var före 
utbildningen?
– Nej, men jag inser mer vad jag ska öva 
mig på. Särskilt hur jag ska agera vid käns-
liga situationer. Vad är min roll och hur ska 
jag stödja andra på ett bra sätt?

Bra verktyg med sig hem
Kristina Gimås tycker också att hon har 
blivit mer noga med att stanna upp och 
reflektera. Hur framställer hon problem? 
Färgar hon dem med sina egna  
värderingar?
– Nu försöker jag istället säga “det här är 
min upplevelse” och inte “så här är det”.
Ett annat resultat av utbildningen Klart 
ledarskap är att hon fick med sig många 
kloka övningar hem, som kan användas 
med den egna personalen.
– Man blir så överväldigad när man får 
vara med om en sån här positiv sak, och då 
är det roligt att kunna föra det vidare till 
andra i personalgruppen. Vi har fått tydliga 
och konkreta verktyg att arbeta med.

Klart ledarskap
Klart ledarskap ger dig förutsättningar att 
skapa trygga, öppna och högpresterande 
relationer i team och organisationer.

27-28 nov och 4-5 dec 2006
3-4 maj och 10-11 maj 2007
22-23 nov och 29-30 nov 2007

Pris: 21 000 kr, exkl. momsProvins fem
Hantverkargatan 51
112 31 Stockholm

Tfn: 08-441 04 00
Fax: 08-653 59 50

E-post: info@provinsfem.se
hemsida: www.provinsfem.se

Provins fem
- kurs i Klart ledarskap

Tydlighet. Kristina Gimås, rektor vid Södra Bäckby skolor i Västerås, tycker att 
hon genom Klart ledarskap fått hjälp att förstå vad hon ser och hur hon tänker.

Oerhört strukturerat och tydligt. Stort 
allvar,  men samtidigt trivsamma former 
och mycket skratt.

Så sammanfattar Kristina Gimås,  
rektor i Västerås, sina upplevelser av Klart 
ledarskap. Tillsammans med två kollegor 
har hon gått igenom den fyra dagar långa 
utbildningen i Provins fems regi.
Kristina Gimås har varit chef ganska länge, 
både inom skolan och förskolan. Under 
årens lopp har det därför blivit en och  
annan ledarskapsutbildning. 
– Jag hade inte så väldigt stora förvänt-
ningar på Klart ledarskap, erkänner hon. 
Men lite nyfiken var jag nog i alla fall.

Dynamik i övningarna
Efter kursen har hon dock bara positiva 
saker att säga. 
– Det unika med Klart ledarskap är att 
man får en ökad förståelse för att uttrycka 
sig på rätt sätt. Vi fick lära oss att använda 
språket så att det inte blockerar en bra 
kommunikation. Och det var en otrolig 
dynamik i övningarna.

Hon märker att hon efter kursen ofta  
kommer tillbaka till övningar och  
diskussioner som fördes.  

Storgruppsmetodik
En unik utbildning i arbete med hela 
systemet i rummet, som ger dig kunskaper 
att leda förändringsprocesser i grupper om 
20-500 personer.

24-27 okt 2006
24-27 april 2007
23-26 okt 2007

Pris: 17 000 kr, exkl. moms

Coachning 
Denna utbildning sätter fokus på hur du 
kan använda dig själv i ut-vecklingen av 
andra – som coach, ledare eller konsult. 

8-10 nov 2006
14-16 mars 2007
6-8 nov 2007

Pris: 14 000 kr, exkl. moms

Teambuilding och lednings- 
gruppsutveckling
Utbildningen riktar sig till dig som vill 
möta gruppen ”där den är” och utöka din 
verktygslåda med utvecklingsmetoder för 
grupper. 

8-12 jan 2007
13-17 aug 2007

Pris: 22 000 kr, exkl. moms 

Mer information
Mer information om Provins fems utbildn-
ingar och konsultationer får du av  
Ewa Holsti. Du når henne på:
tel: 08-441 04 00 eller
e-post: ewa.holsti@provinsfem.se 

Besök gärna även vår hemsida där du får 
en samlad bild av vår verksamhet:  
www.provinsfem.se
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Provins Fem AB arbetar med ledar- och organisationsut-
veckling. Vi hjälper organisationer och människor att  
utvecklas. Oavsett om det handlar om en organisationsför-
ändring, hantering av en kris eller ledarutveckling baseras 
våra insatser på en djup organisationspsykologisk kunskap 
om samspelet mellan verksamhet och människor.
 Ett av våra utbildningsprogram är Klart ledarskap. Det är 
framtaget i Kanada och infördes till Sverige år 2004 av  
Provins Fem. Vi har snart utbildat 1000 ledare inom närings-
liv och offentlig sektor. 


