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Bli en bedre leder – raskt!

Ønsker du å forbedre deg som leder? 

Mange utdanninger tilbyr mye kunnskap om ledelse, men ofte kun teoretisk kunnskap. På Lederskolen lærer 

du også å utøve ledelse gjennom praktiske øvelser – både på skolen og i din egen bedrift. Etter året hos oss 

vil du ha både en grunnleggende kompetanse innen ledelse og et bevisst forhold til egen lederadferd.

Teorien får du prøve ut i praksis. Gjennom konkrete, lederrelaterte oppgaver hjelper vi deg å utvikle en kon-

struktiv og tillitvekkende adferd overfor dine medarbeidere.

Hvem blir du sammen med andre? 
Og hvem lar du andre være sammen med deg? 

Ved å stille slike spørsmål lærer vi deg også å reflektere over din egen lederpraksis og erfaring – både alene 

og sammen med andre. Dette er en viktig kilde til din egen utvikling og fortsatte læring.

Mål med studiet

Utvikle ledere som skaper gode resultater ved å:

• bidra til et helsefremmende og meningsfylt arbeidsmiljø.

• skape trygghet for den enkelte medarbeider og seg selv som leder.

• bidra til et inkluderende arbeidsliv.

• forstå sammenhengen mellom egne handlinger, produktiviteten i 

teamet og bedriftens økonomiske resultater.

Læringsmål for deg som deltaker

Du skal gjennom å jobbe med prosjekter og delta på ukentlige sam-

linger, øke din bevissthet om egen adferd og få forståelse av hvor-

dan den virker på andre. Du skal bli bevisst din kommunikasjonsform. 

I tillegg skal du bli en god rollemodell som skaper gode holdninger 

hos dine medarbeidere som gjør at dere bidrar til et bedre arbeids-

miljø, tryggere arbeidsplasser og bedre økonomi.



Opptakskrav

Studiet krever ingen spesielle forkunnskaper, men vi 

ønsker at du har minimum 5 års arbeidserfaring.

Pedagogisk opplegg

Hver modul skal bestå av samlinger, praktiske 

oppgaver og en prosjektoppgave. Samlingene skal 

bygge på den litteraturen som legges inn i opplæ-

ringen, samt praktiske eksempler fra virkeligheten.

På hver samling skal studentene ved hjelp av egen 

erfaring og aktuell teori finne frem til løsninger som 

kan overføres til egen bedrift.

Prosjektoppgaven vil fungere som en rød tråd i 

hvert halvår og synliggjøre deltakernes evne til å 

omsette nyvunnet lærdom til praktisk arbeid i egen 

bedrift.

Kurset går over 10 mnd. fordelt på 22 kurskvelder.

Pris og kursoppstart

Påmelding og mer informasjon om kursene finner 

du på: aofhaugaland.no

Stipend i LOs Utdanningsfond

Enkelte LO-medlemmer kan søke stipend

i LOs utdanningsfond. 

Ta kontakt med Senior kompetanserådgiver

Tone Robberstad for mer informasjon:

Tlf.:    52 70 90 04  /  917 55 798

E-post:    tone.robberstad@aof.no

Se film med tilbakemeldinger fra bedrifter og deltakere 

som har deltatt på Lederskolen:

aof.no/haugaland/yrkesrettet-utdanning/1121

Studiets oppbygning

Modul 1

24 t

Grunnleggende lederforståelse

• Relasjonsledelse 

   - Fra posisjon til relasjon 

   - Relasjonelt mot og relasjonell feighet 

   - Dialogferdigheter 

   - Tilbakemeldinger – ris og ros

Modul 2

12 t

Ledelse i et HMS-perspektiv

• Holdningsskapende arbeid

• Utvikling av relasjonelt mot

• Fokus på samhandling

Prosjektoppgave modul 1 og 2

Modul 3

16 t

Ledelse og økonomi

• Grunnleggende økonomiforståelse 

gjennom bruk av økonomispill

• Refleksjon omkring handling og 

holdning i økonomirelaterte spørsmål

Modul 4

24 t

Ledelse i endring

• Organisasjonsmodeller og strukturer

• Konflikthåndtering

• Kommunikasjon

• Møteledelse

• Forventninger og ledelse

Prosjektoppgave modul 3 og 4

Mer info
om våre kurs på

aofhaugaland.no



Mer informasjon om kursene finner du på 

aofhaugaland.no

Sagt om Lederskolen

«Jeg har blitt mer bevisst på hvordan
jeg selv er som person, og hvordan det

faktisk påvirker de rundt meg»

 
«Kurset har endret meg mye – jeg er mer klar
over egen adferd og hvordan jeg skal håndtere 

konflikter og bygge relasjoner»

 
«Jeg har fått nye innfallsvinkler på mange
problemstillinger jeg møter i hverdagen»

  
«Meget god bevisstgjøring av leder-

rollen – varig endring av atferd»

Kontakt

Tlf. 52 70 90 00
haugaland@aof.no

/ aofhaugaland

aofhaugaland.no

Besøksadresse

Haraldsgata 190
5527 Haugesund

Postadresse

Postboks 24
5501 Haugesund


