
 

 
Uppsala Chefsforum 

Rundelsgränd 3C, 753 12 Uppsala. Tel: 018-430 32 00 

info@uppsalachefsforum.se. www.uppsalachefsforum.se 

Utbildningskalendarium 
Uppsala Chefsforums utbud av öppna utbildningar och seminarier 

Uppföljningsdag för Klart Ledarskap 
23 januari 2020 kl 9:00-16:00 

En möjlighet till uppföljning, fördjupning och 

fortsatt färdighetsträning för dem som 

tidigare har gått utbildningsprogrammet 

Klart Ledarskap. Kostnad 4 900:- per person 

exkl moms. Fika och lunch ingår.  

 
Ny som ledare/chef (2 dagar)  
28-29 januari 2020 

En tvådagars utbildning för dig nyligen har 

blivit chef eller tillträtt en ledarroll. 

Utbildningen ger dig kunskaper om vad som 

krävs för att bli framgångsrik i din nya roll. 

Du får också träna ledarfärdigheter och får 

flertalet användbara konkreta verktyg för att 

lyckas som chef/ledare.  12 000 kr exkl 

moms. Lunch, fika och material ingår.  

 

Frukostseminarium   

7 februari 2020 kl 7:45-9:15  Psykologisk 

trygghet – ”mirakelfaktorn” 

Forskning har tydligt visat att psykologisk 

trygghet är den absolut viktigaste faktorn för 

att en arbets-/ledningsgrupp ska fungera 

optimalt. En viktig uppgift för ledaren är 

därför att verka för ett tryggt klimat. Vi 

berättar en del om vad forskningsstudier 

visat, och hur du som ledare kan ta din 

viktiga roll för att skapa trygghet.  

 

 
 

Arbetsmiljöutbildning 

11 mars 2020 kl 09:00-16:30 

Ger grundläggande kunskaper och 

kännedom om de krav som ställs på 

arbetsgivare utifrån arbetsmiljölagen och 

föreskrifter, samt hur en god arbetsmiljö kan 

bidra till hälsa och goda prestationer. 

Teoretiska genomgångar varvas med dialog 

kring olika fallbeskrivningar. 3900 kr per 

person exkl moms. Lunch och fika ingår.  

      

Klart ledarskap (4 dagar)  
4-5 och 25-26 mars 2020 

Ett fyradagars utbildningsprogram för ledare 

som har vuxit till att bli ett av de mest  

uppskattade och betydelsefulla  

ledarskapsprogram som erbjuds i Sverige.  

Utbildningen ger dig förutsättningar att 
skapa trygga, öppna och välpresterande 
samarbetsrelationer som bygger på 
partnerskap.                  

Du får träna färdigheter i att själv bli tydlig 
gentemot andra, och att bättre förstå dem. 
Detta bidrar till ett klimat av ökat tillit och 
ger större möjligheter att uppnå resultat 
tillsammans. 25 000 kr per person exkl 
moms. Lunch, fika, kursbok samt digital 
lärplattform med fylligt material ingår.  

 

                  Fortsättning på nästa sida!  
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Bättre möten 
21 april 2020, kl 8:30-12:00 

En fullspäckad halvdag i mötesledarskap. Du 

får en mer välfylld verktygslåda för att 

planera och leda möten som präglas av fokus, 

högt engagemang och resultat. 3000 kr exkl 

moms. Fika och material ingår.  

 
Facilitering av utvecklingsprocesser 
– en verktygslåda  

14 maj 2020 (dag 1) och 3 september 2020 

(dag 2) 

En tvådagarsutbildning för chefer, ledare, HR 

och andra som har en uttalat faciliterande 

roll. För dig som vill bli skickligare på att 

designa och leda/facilitera utvecklings-

processer präglade av engagemang, dialog, 

involvering och delaktighet. Du får en 

välfylld konkret verktygslåda med handfasta 

metoder som är användbara i förändrings- 

och utvecklingsprocessers olika faser. 10 900 

kr per person exkl moms. Fika och kursbok 

ingår.  

 

Frukostseminarium   

29 maj 2020 kl 7:45-9:15 Att skapa 

engagemang och delaktighet i utvecklings-

processer 

Uppsala Chefsforum har genom åren utbildat 

hundratalet chefer, ledare och HR i konsten 

att facilitera utvecklingsprocesser med 

grupper. På det här seminariet vill vi dela 

med oss av några av våra reflektioner och 

erfarenheter i ämnet. Vi beskriver vilken roll 

du kan ta, vad som är bra att tänka på, och så 

blir det smakprov på verktyg man kan 

använda för att få till lösnings- & 

resursfokuserade dialoger i en grupp. Vi 

kommer även att berätta om vår uppskattade 

utbildning ”Att facilitera utvecklings-

processer – en verktygslåda”.  

 

Vi bjuder på frukost, nätverkande med andra 

deltagare samt möjlighet till inspiration och 

tips. Kostnadsfritt, men kräver föranmälan.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du veta mer? 
Välkommen att besöka vår hemsida 

www.uppsalachefsforum.se  

 

Vill du anmäla dig eller ställa frågor?  
Skicka ett mail till 

info@uppsalachefsforum.se  

 
 


