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Nätverk för dig som har gått Klart Ledarskap 

I november bjöd vi in chefer och ledare som har gått 
utbildningsprogrammet Klart Ledarskap till ett 
frukostseminarium med fokus på partnerskapsbygge och 
lärande organisationer. Vi hade givande diskussioner. 
Från deltagarna väcktes önskemål om ett nätverk i 
Uppsala för ledare som gått Klart Ledarskap. Det tycker vi 
var inspirerande! För att möta upp den efterfrågan bjuder 
vi nu in alla intresserade klara ledare till ett första 
nätverksmöte:  

12 mars 2020 kl 8:30-10:30 

Detta första tillfälle ser vi som ett gemensamt arbetsmöte, 
för att tillsammans med er sätta ramar, identifiera mål och 
syfte samt tänka ihop kring formerna för ett fortsatt 
nätverkande. Vi bjuder denna gång på mötesledning, 
mötesplats (Rundelsgränd 3 C) och fika. Anmäl dig via 
info@uppsalachefsforum.se 

www.uppsalachefsforum.se info@uppsalachefsforum.se Rundelsgränd 3 C, Uppsala

Känner du någon som vill gå 
Klart Ledarskap? 

Det finns fortfarande platser 
kvar på utbildnings-
programmet i mars. Tipsa 
gärna dina ledarkollegor! 

4-5 mars och 25-26 mars 
2020. 8:30-16:30 

Hösten 2020 är det dessa 
datum som gäller: 

7-8 oktober och 21-22 
oktober. Öppet för anmälan 
redan nu.  

Klart Ledarskap "Dag 5" - 
Det Uppskattande självet 

För dig som har gått Klart 
Ledarskap och vill fördjupa 
dina färdigheter erbjuder vi en 
uppföljningsdag. Denna dag 
får du också ta del av "Det 
Uppskattande självet" ur 
Gervase R. Bushes bok.  

23 januari 2020 kl 9:00-16:00 

4900:- exkl moms. 

Vill du få ledarcoaching av 
en certifierad Klart 
Ledarskapsinstruktör? 

Kontakta oss! 
info@uppsalachefsforum.se 

KLART LEDARSKAP PÅ 
UPPSALA CHEFSFORUM 

 Utbildning | Coaching | Nätverk

Våra certifierade Klart Ledarskapsinstruktörer 

Anna Widhe, Anders Gustafsson, Ingrid Carell
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