
Inbjudan till utbildning 

 

 

Lösningsfokuserat ledarskap – ledare men inte chef  

5 halvdagar våren 2021 
 

En utbildning som syftar till att hjälpa dig att utveckla ditt ledarskap och dina verktyg 
som ledare – med ett lösningsfokuserat förhållningssätt.  
 

Utbildningen vänder sig till Dig som har någon form av ledar-/samordnaruppdrag, men 
utan personalansvar, och som arbetar med klienter, personal, organisation eller ledarskap 
inom rehabiliteringsområdet, dess försteg eller i förebyggande verksamhet 
på Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, Region Västmanland, Sala kommun, Hallstahammars 
kommun, Surahammars kommun, Fagersta kommun, Norbergs kommun och Skinnskattebergs 
kommun. I mån av plats även för övriga kommuner i Västmanland.  
  
Tid:  11 februari  kl 13.00-16.15  
 12 februari  kl 13.00-16.15 
 22 februari  kl 13.00-16.15  
 7 april  kl 13.00-16.15 
 8 april  kl 13.00-16.15 
 
 

Plats: Digitalt via mötesplattformen Zoom 
 
Antal kursplatser: 15 
Samordningsförbundet förbehåller sig rätten att fördela platserna mellan förbundets 
medlemmar om antalet anmälningar skulle bli fler än antalet kursplatser.  
 
Kursavgift: Ingen kursavgift.  
 
Om utbildningen 
Du kommer under fem halvdagar att ges möjlighet att upptäcka och lära mer om hur 
ett lösningsfokuserat förhållnings- och arbetssätt kan underlätta ditt arbete och göra 
det mer effektivt och framför allt roligare. Det kan direkt användas i det vardagliga 
arbetet vare sig du arbetar inom områden som rör sociala frågor, utbildning, 
försörjning, sysselsättning, rehabilitering, behandling, personal, ledning eller annat 
förändringsarbete. Genom hela utbildningen följer också ett perspektiv på hur 
samarbete, på olika sätt, kan utvecklas lokalt. 
Du kommer också att få ett par uppgifter att arbeta med på hemmaplan mellan 
utbildningstillfällena.  
 
Ett lösningsfokuserat arbetssätt kännetecknas av ett framtidsperspektiv, där 
enskildas eller organisationers redan befintliga styrkor och resurser utgör grunden för 



att utveckla, förändra och samverka. Du erbjuds konkreta metoder och verktyg att 
använda i olika sammanhang, och med speciellt fokus på ledarrollen. Du kommer att 
utveckla dina färdigheter i coachning, att starta och utveckla förändring och att stärka 
samarbete, även då förutsättningarna är begränsade eller då det finns hinder. Du 
kommer att lära dig mer om hur du kan underlätta för ”klienter”, kollegor eller 
projektmedarbetare att ta ansvar och själva driva förändring, samt hur dessa blir 
experter i sin egen situation. 
  
Utbildningen genomförs med ambitionen att vara varierad och mycket praktiskt 
inriktad. Du kommer direkt, redan efter den första dagen, kunna omsätta dina 
kunskaper i vardagen. Korta föreläsningar varvas med många övningar, 
gruppreflektioner, fallbeskrivningar och praktisk tillämpning. 
 
Länk till anmälan: https://simplesignup.se/event/175225-loesningsfokuserat-
ledarskap-ledare-men-inte-chef 
 

Sista anmälningsdag är 15 januari 2020, och bekräftelse på kursplats skickas ut senast 
den 18 januari.  
 

VÄLKOMMEN!  

Ann Rilegård 

Förbundschef och utbildningsledare 

ann.rilegard@fagersta.se 
0736-198 499 
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