Kursen ingår i KEF:s
certifieringsprogram
för kommunalekonomer

Coachande förhållningssätt
Distansutbildning
20—21 april 2021

Hur kan jag bli bättre på att utveckla mig själv och min omgivning?
Vi har nöjet att erbjuda dig en unik och anpassad utbildning i
coachande förhållningssätt. Du får en bättre förståelse för det
coachande förhållningsättet och de viktigaste verktygen för en
effektiv kommunikation.

Kursinnehåll
Kursen är en praktisk inriktad kurs där korta teoretiska pass varvas med praktisk träning i
mindre grupper.
Kursen ingår i ”Av KEF certifierad kommunalekonom”. För att få tillgodoräkna sig kursen
i certifieringsprogrammet på C-nivå ”Metoder och kommunikation” så examineras kursen
genom ett kunskapstest. Även om du inte gått kurser på nivåerna innan, så får du
tillgodoräkna dig kursen i certifieringsprogrammet om du gör och klarar kunskapstest
som tillhör kursen.

Du lär dig följande:
•

Grunderna i coachande förhållningssätt och vad det betyder i min roll

•

Genomgång och praktisk träning
o

Aktivt lyssnande som grund för utveckling och dialog

o

Samtalsteknik i form av kraftfulla frågor

•

Dialog kring hur jag kan använda det här i min roll på hemmaplan.

•

Genom träning i grupper kommer du vara med medveten om vad du kommer
att behöva göra efter kursen.

För vem passar kursen?
Kursen vänder sig till dig som har till uppgift att vägleda och som förväntas
kommunicera och involvera övriga i organisationen. Du är exempelvis
ekonom/controller eller fungerar som chef eller ledare.

Föreläsare
Göran Andersson är utbildningsledare inom KEF. Han har mer än 25 års
erfarenhet av kommunala verksamhet. Göran har långa erfarenhet som ledare på
inom olika nivåer i en kommun såsom ekonomichef samt förvaltningschef inom
samhällsbyggnad. Göran är utbildad coach och har stort intresse för
ledarskapsfrågor.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

Praktisk information
Tid

Kursen genomförs på distans den 20-21 april 2021. Vi startar kl
8.30 och slutar kl 16.30 båda dagarna. Uppkoppling upp från kl 8.15.

Kostnad

Fram till 20/2
2021

Efter 20/2
2021

Medlem

5.200:-

5.900:-

Icke medlem

5.900:-

6.600:-

Gällande mervärdesskatt tillkommer. Alla kostnader faktureras.
Bli medlem

Bli medlem på föreningens hemsida www.kef.se

Anmälan

Anmälan görs på www.kef.se senast den 12 april 2021.
Anmälan är bindande. Om du får förhinder, överlåt din plats till en
kollega i stället! Antalet platser är begränsat. Vi förbehåller oss rätten
att ställa in kursen vid för få anmälda deltagare.

Förfrågningar

Kursinnehåll:
Göran Andersson, 072-061 70 60, goran.andersson@kef.se
Kursadministrativa frågor:
Anne-Marie Westin, 072-060 50 10
Eva Virtanen, 072-061 70 90 (kl. 8–12)
medlem@kef.se

Så funkar det

Information och länk till det digitala mötesrummet skickas på mejl ca
en vecka innan kursstart. För att ansluta till utbildningen klickar du
på länken som du fått i mejlet. Utbildningen genomförs i Zoom.
Du behöver inte ladda ner något program eller logga in med ditt namn
för att delta i utbildningen.
Kom gärna ca 10 minuter i förväg så att du kan kontrollera att
tekniken fungerar!
Teknisk utrustning
Du behöver en enhet (dator, läsplatta, mobil) med internetuppkoppling samt högtalare eller headset för att kunna lyssna.
Kamera eller mikrofon är nödvändigt.

Ytterligare information hittar du på vår hemsida www.kef.se där du även anmäler dig.

