KURSINBJUDAN
Sveriges kyrkogårds- och krematorieförbund, SKKF, inbjuder till kursen

CHEFSUTBILDNING
Ledarskapsutbildning för ledare eller blivande ledare
inom begravningsverksamheten
STOCKHOLM med start den 12-13 oktober 2017
Förändringstakten i vårt samhälle går allt fortare. Kraven på den som är chef eller ledare blir allt
större. Idag räcker det inte med att bara ha yrkeskunskaper inom sitt verksamhetsområde.
Dagens ledare måste vara en god ledare som kan engagera och utveckla medarbetarna på ett positivt
sätt i en allt tuffare miljö. För att lyckas som ledare är det viktigt att ha insikt om hur man reagerar
som ledare i olika situationer. Gott ledarskap kräver också kunskap om hur medarbetarna fungerar
och reagerar under olika förutsättningar.
Vi inbjuder därför till en chefs/ledare-utbildning i fem block. Varje block omfattar två dagar.
Antalet deltagare är begränsat till ca 12 personer. Utbildningen syftar även till att dela med sig av
goda erfarenheter och att kunna stötta varandra i det svåra arbetet att vara en god ledare.

Mål
Målet med utbildningen är att stärka och utveckla det egna ledarskapet genom ökade kunskaper om
den egna rollen som ledare. Du kommer också att få mer kunskap och verktyg till att utveckla det
egna arbetslaget, relationer och samarbete på arbetsplatsen.
Utbildningen ger dig även ökade kunskaper inom verksamhetsstyrning och arbetsrätt.

Kursen är avsedd för
Ledare/chefer eller blivande inom kyrkogårds- och fastighetsförvaltning.

Kurslängd
Utbildningen kommer att genomföras i fem block om vardera två dagar.
Kursinnehåll
Block 1: Ledarskap
Block 2: Grupp och organisationsutveckling
Block 3: Konflikthantering och planeringssamtal
Block 4: Arbetsrätt och individuell handlingsplan
Block 5: Verksamhetsstyrning, grupp- och organisationsutveckling, vidareutveckling av ledarskap
samt handlingsplan

SVERIGES KYRKOGÅRDS- OCH KREMATORIEFÖRBUND (SKKF)
är en ideell bransch- och serviceorganisation för landets kyrkliga och borgerliga begravningsverksamhet.
SKKF arbetar med utbildning, teknisk utveckling, utredningar och utvecklingsfrågor samt rådgivning och
informationsverksamhet. SKKF ger ut tidskriften KYRKOGÅRDEN - landets enda specialtidskrift för kyrkogårds- och
krematoriesektorn.

KURSEN

CHEFSUTBILDNING - Ledarskapsutbildning

Tid och plats

Block 1: 12-13 oktober 2017
Block 3: 31 jan-1 feb 2018
Block 5: 7-8 maj 2018

Block 2: 21-22 november 2017
Block 4: 14-15 mars 2018

Block 1: Scandic Hotel Alvik, Bromma
Block 2: Scandic Hotel Klara, Stockholm
Kursen startar 8.30 på morgonen och beräknas pågå till ca 16.00
Plats för Block 3-5 är ej fastställt.
Föreläsare

Ledarskapskonsult, Johan Frisö, Katrineholm

Kursavgift

Inkl lunch, kaffe, middag.
33.500:-/deltagare för medlemsförvaltning
35.500:-/deltagare för övriga
Logi tillkommer med 1.590:- per natt.
Kostnaden är exklusive moms.
Kursavgiften delas upp vid två betalningstillfällen.
200:-/deltagare exkl moms

Kursdokumentation
Anmälan

Senast den 8 september.
www.skkf.se /utbildning
malou.ravelin@skkf.se
eller via anmälningstalongen nedan.
Anmälan är bindande men kan överlåtas på annan deltagare.

Upplysningar

SKKF:s utbildningsavdelning, Malou Ravelin, tel 08-673 83 13

Anmälningstalongen kan scannas, postas eller faxas Fax nr 08-612 80 36
Texta tydligt
--------------------------------------------------------------

CHEFSUTBILDNING - Ledarskapsutbildning
STOCKHOLM/BROMMA med start 12-13 oktober 2017
Deltagare, namn, adress och befattning

porto

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SKKF

Faktureringsadress----------------------------------------

Box 19071

---------------------------------------------------------------

104 32 STOCKHOLM

--------------------------------------------------------------Logi från dagen innan kursstart, totalt 2 nätter ___
Önskar ingen logi ___

Logi endast kursdagen, 1 natt ___

