
 

 
 
 
 
 
 

 
 
INDEA Konsulter i verksamhetsutveckling 
Munkbron 7 · 111 28 Stockholm 
08–410 422 00 
www.indea.se · info@indea.se 

Ny som chef  
Utvecklas i din ledarroll genom det transformativa ledarskapet och få konkreta verktyg att använda 
direkt i din vardag som ny chef. Mellan träffarna tränar du utifrån din egen utvecklingsplan med stöd 
av ett nätverk.  
 
Vårens program startar 10 januari 2023. Välkommen att anmäla dig fram till fredag den 16 
december 2022. 

Ledarutvecklingsprogram i fyra delar 
Programmet vänder sig till dig som är ny i chefsrollen och vill utveckla ditt ledarskap. INDEA 
samarbetar med Familjen Helsingborg för detta program och är för dig som jobbar inom familjens 
kommuner samt Nordvästra Skånes Renhållnings AB (NSR). 
 
Efter avslutat program har du:  

• konkreta verktyg för att utveckla ditt ledarskap 
• ökad förståelse för rollen som chef och kunskap i att leda och utveckla medarbetare och 

grupper  
• ett nytt nätverk för stöd och erfarenhetsutbyte för att stärka dig som chef och ledare. 

Om programmet 
Programmet omfattar totalt fem heldagar fördelade över ett halvår. Vid varje tillfälle varvas teori, 
praktiska övningar och reflektion. Mellan träffarna testar du nya sätt att leda i vardagen, utifrån din 
individuella utvecklingsplan. Teorin om det Transformativa ledarskapet utgör grunden för 
programmet. Transformativt ledarskap fokuserar på ledarbeteenden som bidrar till att skapa resultat 
och utveckling. Detta är tionde omgången av Ny som chef och sker i samarbete mellan Familjen 
Helsingborg och INDEA. 

Innehåll 
Roll och uppdrag 

• Förväntningar på mig som ledare, min 
roll och mitt uppdrag. 

• Det transformativa ledarskapet. 
• Leda i en politiskt styrd organisation. 
 

Bygga och utveckla team 
• Hur skapar vi ett väl fungerande team 

för att nå önskade resultat? 
• Gruppers utveckling och ledarrollen 
• Konflikthantering och feedback. 
 

Möten och kommunikation 
• Hur stödjer jag medarbetarnas 

utveckling och prestation? 
• Skapa inkludering och delaktighet med 

dialogen som verktyg. 
• Svåra samtal och coachande 

förhållningssätt. 
 
Det personliga ledarskapet 

• Hur vill jag utvecklas i mitt ledarskap?  
• Jag som ledare, styrkor och 

utvecklingsområden. 
• Att utveckla ett hållbart ledarskap 
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Datum, plats och pris 
Varmt välkommen med din anmälan. Sista anmälningsdag är fredag 16 december 2022. 

Tillfälle 1 
internat 

10-11 januari 

 

Start 09:00 (dag 1)              
Avslut 16:30 (dag 2) 

Pris: 13 650 kr exkl. moms 
Plats: Valhall Park, Hotell och konferens, 
Ängelholm 
Anmälan: info@indea.se 
Vid avbokning senare än 3 veckor innan kursstart 
debiteras hela kursavgiften. Antalet platser är 
begränsat. 
Kontakt INDEA: Hanna Wunsch Widoff  
mejl: hanna.wunsch@indea.se 
mobil: 0704 - 64 62 60 
 
Zenita Toftgård  
mejl: zenita.toftgard@indea.se 
mobil: 0706 – 83 18 90  
Information från Familjen Helsingborg: 
https://familjenhelsingborg.se/om-familjen-
helsingborg/samarbetsomraden/hr/ledarprogram/ 

Tillfälle 2 27 februari 08:00 - 16:00 

Tillfälle 3 18 april 08:00 – 16.00 

Tillfälle 4 
 
 

2 juni 
 

 
08:00 – 16.00 

Kursledare  
Hanna Wunsch Widoff är beteendevetare och organisationskonsult som arbetar med att stödja ledare och 
chefer att utvecklas i sin roll och sitt ledarskap. Hanna arbetar med flera uppdrag inom offentlig verksamhet 
med ledarutveckling, förändringsledning samt kultur- och värdegrundsarbete.   
 
Zenita Toftgård har en MSc i Organisationspsykologi och arbetar med utvecklingsprocesser i privata och 
offentliga verksamheter, med fokus på förändringsledning, kulturtransformation, ledarskap-, och 
verksamhetsutveckling, ledarcoaching och handledning. Zenita har mångårig erfarenhet av att facilitera 
ledautvecklingsprogram på olika nivåer. 
 

Positivt att få dela 
Några röster från 
tidigare deltagare de 
andra kursdeltagarna. 

Underbart att få andras synpunkter 
och tankar reflekterat på mitt eget. 
Väldigt kul och intressant med allas 
olika ingångar. 
 

Positivt att få dela 
erfarenheter med andra 
kursdeltagarna. 

 

Mycket matnyttigt och 
en stor portion av 
självreflektion varvat med 
teori och praktik. 
 

Jag har fått många 
verktyg som jag 
kan ha nytta av i 
mitt ledarskap.  

 

Jag har fått mer självinsikt och blivit mer 
säker i min roll. Ger mer konkret feedback 
än tidigare. 


