
 

 

 

Utvecklas i rollen som ledare 
Hjälp, bollplank och coachning i ledarskapsfrågor!  

Nu kör vi igång fjärde säsongen av Ledarpraktikan, utvecklingskonceptet 
för dig som driver egen verksamhet eller har en ledande befattning. 
Ledarpraktikan löper under 8 månader. Konceptet bygger på tre 
gemensamma nätverksträffar med enskild coachning mellan träffarna.  

 Träff 1: Konsten att leda sig själv 
 Träff 2: Konsten att leda andra 
 Träff 3: Konsten att leda sin verksamhet 

Baserad utifrån lantbruksföretagares verkliga behov och utmaningar! 
Författarna har tillfört sina erfarenheter och bygger på förankrad forskningen inom området. 
Du får med dig praktiska och användbara verktyg som hjälper dig att leda med kortfattade 
förklaringar till människors sätt att tänka, kommunicera och agera.  

Varmt välkomna till första träffen!  

Vi samlas klockan 12.30 den 22-23 november på 
Wallby Säteri i byn Skirö utanför Vetlanda, 
www.wallby.se 

Datum för den andra och tredje träffen 
bestämmer vi tillsammans i gruppen.   

 

 

Kostnad och anmälan 
Första deltagaren från ett företag 38 000 kr, andra deltagen från samma företag 19 000 kr. 
Kostnaden delfaktureras under 2017-2018 i samband med de tre nätverksträffarna.  
Kostnad för kost och logi tillkommer, vilket betalas på plats. Anmäla är bindande. 

Sista dag för anmälan är 20 oktober. Gruppen har begränsad storlek på mellan 8-12 
deltagare, så anmäl er så fort som möjligt för att komma med i säsongens omgång! 

  

Väl mött önskar vi Ledarpraktikercoacherna  

Åsa-Lina Nordlund, Växa Sverige,  
070 – 825 07 16, asa-lina.nordlund@vxa.se  
 
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge,  
0709-45 87 28, inga-lill.bergfors@hush.se 



 

 

 

Konceptbeskrivning Ledarpraktikan vintern 2017 / 2018 

Tidsplan Aktivitet Innehåll 

November Nätverksträff 1  Introduktion 

Att leda mig själv 

          December  Individuell coachning Telefon  
(alt. Fysiskt på företaget efter 
överenskommelse och 
önskemål)  

          Januari  Individuell coachning Telefon  

Januari/februari  Nätverksträff 2 Att leda mina medarbetare 

          Februari  Individuell coachning Telefon  

          Mars  Individuell coachning Telefon  

Mars   Nätverksträff 3 Att leda min verksamhet 

Att leda med 
helhetsperspektiv 

September/oktober Individuell coachning Uppföljningssamtal och 
utvärdering   

 

Önskas coachning fysiskt ute på företaget tillkommer det resekostnad för dessa tillfällen.   

 

 

 

 

Hör av er till oss ansvariga Ledarpraktikercoacher om ni har frågor!  

Åsa-Lina Nordlund, Växa Sverige,  
070 – 825 07 16, asa-lina.nordlund@vxa.se  
 
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet Kalmar-Kronoberg-Blekinge,  
0709-45 87 28, inga-lill.bergfors@hush.se 


