Utbildning och handledning för förmän
Utbildning och handledning för förmän

DITT UTVECKLINGSSAMTAL
– som aldrig förr!

Många anser att utvecklingssamtalet är det mest
utmanande i förmanskap. Också de som har haft
flera samtal upplever ofta att man inte lyckas
som man skulle önska eller att man fastnat i
samma spår. Utvecklingssamtalet är samtidigt
ett av förmannens viktigaste ledningsverktyg.
Ett personligt utvecklat samtal som fokuserar på
aktuella behov ökar motivationen och nyttan av
samtalet för alla parter.

Målet med utbildningen är att öka förståelsen om utvecklingssamtalet som
lednings- och utvecklingsverktyg. Samt att tillsammans med förmannen skapa ett
personligt samtal som beaktar situation och parternas person. Efter utbildningen
skall man ha skapat ett personligt sätt att föra utvecklingsamtal, ett sätt som känns
bekvämt och som ger resultat. Utbildningen riktar sig till alla som för
utvecklingssamtal
Mera info/ Beställning
Tua Herrgård
tel. 050-3447919
mejl: tua@herrgard.fi

Utbildningsbeskrivning:
Utbildningen sätts ihop av följande moduler enligt
behov och önskemål:
Utbildningstillfälle för alla 2 tim.,
Utvecklingssamtal och nyttan för förman,
medarbetare och organisation.

Grupphandledning 2 tim., tillsammans
med handledaren bygger gruppen upp
samtalet. Faktorer som beaktas: den aktuella
situationen i organisationen, förmannens
kompetens och personlighet och
medarbetarens behov.

Exempel på samarbetspartners:


HANKEN



OK Indrivning Ab



Nordkalk Ab

Personlig handledning 2 tim., individuella



KWH Mirka



Vasa Centralsjukhus



Borgå Stad

tillfällen med förman och handledare, med
samma fokus som vid grupphandledning.



Karleby Stad



Närpes Stad



Kommunförbundet



Västra Finlands Handelskammare



Österbottens Handelskammare



Nykarleby Sjukhem



Uleåborgs Universitet



Levon Institutet



AVI



FAMI

Uppföljningshandledning 2 tim.,
Uppföljning och feedback för individ eller
grupp efter att samtalen inletts

Språk:

Svenska, Finska eller Engelska

Utbildare/Handledare: ED Tua Herrgård

ED/Barnträdg.lär TUA HERRGÅRD
Tua Herrgård är ekonomie doktor med ledarskap och kunskapsledning som specialitet. Hon har lång erfarenhet
som utbildare både nationellt och internationellt och har utbildat allt från universitetsstuderande till
företagsledare, förmän, handledare, vårdpersonal, m.fl.
Resultatet av hennes forskning och praktiska erfarenheter är diskussionsspelet KNOW-HOW ett verktyg vid
handledning och för spridning av tyst kunnande.
Tua har också erfarenhet av förmansuppgifter bl.a. som daghemsföreståndare och av handledning av både pro
gradu arbeten och organisationsutveckling
Tillsammans med beställaren utvecklar Tua Herrgård tillfällen och handledning t.ex. om: teamarbete,
handledning, tyst kunnande, kunskapsledning, kunskapsspridning, utvecklingssamtal, ledning av olikheter och
generationsväxling.

