UTVECKLINGSPROGRAM

Licensering av instruktör
i Klart Ledarskap
Klart Ledarskap
År 2004 tog Provins fem AB utbildningen Klart Ledarskap till Sverige och sedan dess har över 6000
chefer gått utbildningen. År 2015 tog Provins fem medarbetarutbildningen Klart Partnerskap till
Sverige. Provins fem har tecknat ett partneravtal med Clear Learning Ltd om att tillsammans med
upphovsmannen Gervase Bushe på bästa sätt skapa ett starkt varumärke för konceptet Klart Ledarskap och Klart Partnerskap i Sverige, Norge och Danmark.
I avtalen med Clear Learning Ltd. ingår också en exklusiv rätt för Provins fem att utbilda och licensiera instruktörer i Klart Ledarskap i Skandinavien. Provins fem driver Klart Ledarskapsnätverket
som i dagsläget består av ca 40 instruktörer. Licensering sker efter genomgången utbildning enligt
beskrivning på följande sidor, efter rekommendation av Provins fem.

Vad är Klart Ledarskap?
Klart Ledarskap är ett utvecklingsprogram för ledare som strävar efter att uppnå resultat tillsammans med andra. Klart Ledarskap ger organisationen en gemensam värdegrund för att leda
utveckling och skapa resultat i partnerskap.
Programmet är framtaget av Gervase R. Bushe, kanadensisk professor i ledarskap och organisationsförändring och togs till Sverige år 2004. Idag har ca 6000 deltagare i Sverige gått programmet. Metoden beskrivs av Bushe i boken Klart Ledarskap, Ekerlids Förlag. Klart Ledarskap har
anpassats till den skandinaviska marknaden av Provins fem AB och får endast genomföras av
licensierade instruktörer hos någon partner i nätverket.
Läs mer på www.klartledarskap.se

Instruktörsutbildningen
1) En förutsättning för att få genomföra instruktörsutbildningen är att du först har genomgått utbildningen Klart Ledarskap (2 + 2 dagar) som deltagare. I Klart Ledarskapsutbildningen ingår arbetsboken och boken Klart ledarskap.
2) Instruktörsutbildningen är 5 dagar lång, uppdelat på 3 + 2 dagar. Fokus i utbildningen är träning; att teoretiskt kunna introducera och processleda övningar av de 12 färdigheterna, det lärande
samtalet, träningsgrupp och medveten närvaro i Klart Ledarskap, samt träning i att processleda och
hantera gruppen och individen inom ramen för Klart Ledarskapsutbildningen. Ramen för träningen
är den grupp av blivande instruktörer som du går instruktörsutbildningen tillsammans med. Under
instruktörsutbildningen får du din instruktörsmanual och de filmer som används under Klart Ledarskapsutbildningen.
3) Efter avslutad instruktörsutbildning sker licenseringen genom att du självständigt leder en Klart
Ledarskapsutbildning tillsammans med en Klart Ledarskapsinstruktör från Provins fem. Genomförandet av Klart Ledarskapsutbildningen föregås av en förberedande planeringsträff mellan dig, som
blivande instruktör, och instruktören från Provins fem. Avstämning sker också mellan dag 1-2 och
dag 3-4. Efter avslutad Klart Ledarskapsutbildning görs en avstämning/utvärdering mellan blivande
instruktör och instruktör från Provins fem, licensering sker och beslut fattas om den blivande instruktören har behov av ytterligare stöd från Provins fem för att känna sig trygg i instruktörsrollen.
Den blivande instruktören är själv ansvarig för att sälja in deltagare till den Klart Ledarskapsutbildning som ligger till grund för licenseringen. Det finns ingen tidsram eller ett krav gällande när efter
avslutad instruktörsutbildning du måste genomföra din licensering. Detta bestämmer du själv. En
rekommendation är dock att försöka genomföra din licensering i så nära anslutning som möjligt till
instruktörsutbildningen då du då har den färskt i huvudet.
4) Du får nu som självständig instruktör genomföra Klart Ledarskap samt Klart Partnerskap (efter
ett introduktionsseminarium).
5) Efter avslutad licensering ingår du i instruktörsnätverket för Klart Ledarskap som ses två gånger
per år vid semiarier för kompetensutveckling samt lärande- och erfarenhetsutbyte.

Pris
Klart Ledarskap (4 dagar) 							

25 000 kr

Instruktörsutbildningen Klart Ledarskap (5 dagar)			

45 000 kr

Licensering Klart Ledarskap (4 dagar)					

80 000 kr

Årslicens Klart Ledarskap							12 500 kr

Detta ingår i ditt instruktörsavtal för Klart Ledarskap:
I licensarvodet ingår följande tjänster:
•

Rätten att genomföra utbildningen Klart Ledarskap
- instruktörer har rätt att som ensam instruktör genomföra utbildningen Klart Ledarskap med
4–8 deltagare
- instruktörer har rätt att tillsammans med annan licensierad instruktör i Klart Ledarskap genomföra utbildningen med 9–24 deltagare

•

Rätten att genomföra utbildningen Klart Partnerskap, efter att ha medverkat vid ett halvdags
introduktionsseminarium för Klart Partnerskap

•

Medverkan på upp till två instruktörsseminarium per år, i Provins fems regi, som syftar till kompetensutveckling, erfarenhetsutbyte och lärande instruktörer emellan

•

Tillgång till uppdateringar i Arbetsboken för Klart Ledarskap och Arbetsboken för Klart Partnerskap, Instruktörsmanual och USB-sticka med filmer

•

Användning av den digitala lärplattformen för Klart Ledarskap, där deltagare i resp. utbildningsomgång bjuds in

•

Inloggning på hemsidan www.klartledarskap.se, där instruktörer får tillgång till aktuell information för licensierade instruktörer samt gör beställningar av material till sina utbildningar

•

Publicering av licensierad instruktörs namn på www.klartledarskap.se samt aktuella datum för
respektive Klart Ledarskapsutbildningar

•

Tillgång till marknadsföringsmaterial, exempelvis whitepaper om Klart Ledarskap, case om Klart
Ledarskap, Klart Ledarskapsfilmen

•

Tillgång till grafisk manual för Klart Ledarskap och Klart Partnerskap

•

Enklare telefonrådgivning

För mer information kontakta Linn Staberg, ansvarig för Klart
Ledarskap på Provins fem på linn.staberg@provinsfem.se eller
070-250 88 00.
Eller besök hemsidan www.klartledarskap.se

Provins fem
Provins fem är ett kunskapsföretag inom organisations- och ledarutveckling. Företaget bildades år
2000 av erfarna konsulter med ambitionen att utveckla skandinaviskt arbetsliv. Namnet Provins fem
kommer från den irländska legenden om den femte provinsen som är en källa till inspiration och en
bas i vår värdegrund - läs om legenden på www.provinsfem.se .
Största delen av vår verksamhet bedrivs genom konsultuppdrag i våra kunders organisationer där
insatserna utformas och genomförs i nära samarbete med våra uppdragsgivare. Uppdragen kan t.ex.
handla om att planera och genomföra en organisationsförändring, möta förändringar i organisationens omvärld, hantera konsekvenserna av politiska beslut, skapa en gemensam företagskultur eller
utveckla ledningsgruppen till ett högpresterande team. Vi genomför också ofta olika typer av utvecklingsprogram för chefer och medarbetare.
Provins fem är ett medarbetarägt företag med 10 anställda. Våra konsulter har alla hög akademisk
kompetens och mångårig erfarenhet av organisationsutveckling. Flera är specialiserade inom olika
områden, en har bedrivit egen forskning inom arbets- och organisationspsykologi och flera har mångårig chefserfarenhet. Kunskap är centralt i Provins fems verksamhet. Vi tillägnar oss ständigt ny kunskap och drivs av att erbjuda våra kunder aktuell forskning omvandlade till användbara kunskaper,
metoder och modeller i uppdragen.
Vi deltar aktivt i olika internationella kompetensnätverk och konferenser och bjuder regelbundet
in forskare som utbildar och uppdaterar oss. Provins fem utbildar även andra konsulter inom exempelvis storgruppsmetodik, mötesmetodik och utbildningen Klart Ledarskap – där vi också certifierar
instruktörer i Norden och leder instruktörsnätverket.

								
Provins fem är strategisk partner för chefer och ledningsgrupper som vill ta vara på
sin och organisationens potential, samt öka förmågan att möta möjligheter och krav
i omvärlden.
Vår verksamhet bedrivs framförallt genom konsultinsatser inom organisationsutveckling och ledarutveckling som utformas i nära samarbete med våra kunder.
Hör av dig till oss så får du veta mer!
Tel: 08-441 04 00
E-post: info@provinsfem.se		 Webb: www.provinsfem.se

