LEDERUTVIKLINGSPROGRAMMET
«Kommuniserende ledelse»
Kom Trainee

EN LEDERS FOKUS

Fag

Lederskap

Administrasjon
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MESTRINGSKULTUR
Hvordan kan ledere bidra til økte prestasjoner hos sine medarbeidere og
ta ut potensiale?

En mestringskultur er en kultur
som skaper og gjenskaper
prestasjoner på et stabilt og
stadig bedre nivå, samtidig som
den er villig til fornyelse.
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MESTRINGSKULTUR FOR Å TA UT
HØYE PRESTASJONER?
Mestringskultur
—
—

—
—
—
—
—

—
5

Resultat
Prosess
Relasjoner
Mestring forbedring
Samarbeid
Gjøre hverandre gode
Tillit/trygghet innover- rette
konkurransen utover
KPI`er

Resultatorientert kultur
—
—

—
—
—

Resultat
Sekundering
Måling
Konkurranse innad
KPI’er

PRESTASJONSUTVIKLING
Fokus settes ikke på resultater, men på prestasjoner og prestasjonsforventninger.
Fokus settes på årsakene til resultater.
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HVA SKAL LEDERPROGRAMMET BIDRA TIL?
Bygge en kompetanseog prestasjonsorientert kultur

7

—

God lederadferd og fokus på medarbeiderutvikling basert på de verdiene dere
skal skape sammen gjennom prosesser fremover.

—

Ledere som er interessert i å utvikle og ta ut potensialet i sine medarbeidere.

HVA SKAL LEDERPROGRAMMET BIDRA TIL?
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—

Ledere som kan ansvarliggjøre og utfordre prestasjoner og resultater med tillit, slik at
medarbeiderne tar ut potensialet, og er høytpresterende og være resultatorienterte.

—

Ledere som evner å innvolvere medarbeidere i å sette riktig mål og skape eierskap til
resultatmålene og ambisjonen for selskapet.

—

Ledere som har tilegnet seg en coachende lederstil, og som evner å motivere og skape
engasjement gjennom involvering og ansvarliggjøring av enkeltpersoner og team.

—

Ledere som evner å bidra til å se det helhetlige bildet for selskapet og bidrar til samhandling på
tvers .

—

Ledere som inspirerende og troverdige rollemodeller med gode intensjoner og gode holdninger.

—

Ledere som bidrar til, og anerkjenner at verdier etterleves og at de bidrar til en god kultur.

MÅLET FOR PROGRAMMET
Gi dere et felles språk og en felles forståelse for ledelse
—

Verktøy for å hente ut potensiale av
medarbeidere og organisasjonen gjennom
coachende lederstil

—

Evne å ansvarlig gjøre og utfordre
medarbeidere på prestasjoner og sette rette
forventninger

—

—
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Gi konstruktive tilbakemeldinger som skaper
forflytning

—

Evne å drive interne prosesser. Lede på en
måte som gir en opplevelse av involvering og
mestring hos medarbeidere, og bidra til
nytenkning

—

Ved hjelp av relevante verktøy og gode
prosesser, skape solid trygghet for hverandre
og kjennskap på tvers

—

Fokus på det som kan påvirkes og ikke dvele
med rammebetingelser

—

Trene på spesifikke og relevante ferdigheter
som gjør at relasjonskompetansen øker.

Håndtere den vanskelige samtalen

MÅLET FOR PROGRAMMET
Den enkelte deltaker skal:
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✓

Sertifiseres som individ og teamcoach ved programmets slutt

✓

Kunne utvikle og coache høyt presterende team

✓

Effektivt kunne lede tøffe endringsprosesser

✓

Erfare hva som kreves av deg selv i form av engasjement og ansvarlighet for å være en god
deltaker i et høyt presterende team

EVIDENSBASERT LEDERUTVIKLING
Forskningsbasert fundament fra nyere forskning på:
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—

Hva som har effekt

—

Hva som driver prestasjoner

—

Hva som skaper motivasjon/engasjement

—

Hvordan man kan påvirke til endring på individ og gruppe/teamnivå.

SUKSESSKRITERIER
—

Utvikling over tid | Programmet varer ca 12 måneder med trening på og mellom samlingene.

—

Trening | Ferdigheter og innhold blir internalisert i den enkelte leder. Dersom lederne skal bli
gode til å lede interne prosesser må de også eksponeres for det selv og få mulighet til å trene.

—
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Arbeidsmåten | Vi jobber sammen på kryss og tvers i 3-er grupper, team og hele ledergruppen
som helhet gjennom hele programmet. Det gir en stor kjennskap til hverandre, og en sterk
følelse av å være i et høyt presterende team sammen.

GJENNOMFØRINGSLØP
Tentative datoer for gjennomføring
SAMTALE

S A M L I N G

1

S A M L I N G

2

8.september2022
28.september 2022
29 – 30. November 2022

45 min
1 dag
2 dager

Innledende samtaler – Individuelt med Janne (Teams)
JTI preferanser – «Innsikt gir utsikt»
Kommunikasjonsetappe

Tre treningssamtaler i triader - internt mellom samlingene for å opprettholde fokus og trening

S A M L I N G

3

10 -11. januar2023

2 dager

Relasjonsetappe

Tre treningssamtaler i triader - internt mellom samlingene for å opprettholde fokus og trening

S A M L I N G

4

S A M L I N G

5

9 – 10. mars 2023

2 dager

Team- og prosessetappe

10 -11. mai 2023

2 dager

Team- og gruppedynamikk

Teamoppfølging – Janne følger opp teamet før neste samling

S A M L I N G

6

S A M L I N G

7

13

23 -24. august 2023

2 dager

Team coacher team

25 -29. september 2023

3 dager

Sertifiseringsetappe

TA KONTAKT FOR EN UFORPLIKTENDE PRAT!
Janne Mesel | janne@jmesel.no | 901 32 100

