
 

 

 
 

Extra bra pris för vinterns omgångar!  
Utvecklas i rollen som ledare 
- Hjälp, bollplank och coachning i ledarskapsfrågor!  
 

Är du redo att ta nästa kliv och växa i din roll som ledare? 
Ledarpraktikan är utvecklingskonceptet för dig som driver egen verksamhet eller har en 
ledande befattning. Konceptet baserar sig på den praktiska handledarboken Ledapraktikan. 
Konceptet bygger på tre gemensamma nätverksträffar med enskild coachning mellan 
träffarna. Skräddarsydd hjälp utifrån de egna behoven!  

 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.  
 

Nya Ledarparaktikan grupper kommer under vinterhalvåret startas upp! 
Planerade uppstartsträffar (med reservation av platsändring utifrån deltagarnas placering). 
Alla välkomnas att delta i valfri omgång oberoende av vart ni bor! Nationell satsning, 
samverkan mellan geografiska områden och lantbrukets rådgivningsorganisationer.  

7-8 November – Fullsatt! 
Var: Västra Götaland, Lyrestad, Norrqvarn Hotell och Konferens 

5-6 December – Fullsatt! 
Var: Halland, Ästad Vingård, Tvååker  
 
16-17 januari – Fåtal platser kvar!  
Var: Kalmar området med omnejd, plats spikas efter er deltagares geografiska placering! 
 
Om intresserad för att vara med i vinter anmäl snarast ditt intresse! 
Frågor och anmälan kan göras direkt till företagsutvecklare Åsa-Lina Nordlund,  
Växa Sverige  010 - 471 0342, asa-lina.nordlund@vxa.se.  
Sista anmälan fredag 7 december Begränsat antal platser, max 15 st/grupp.  
 
 



 

 

 

Nyhet! 
Landsbygdsprogrammet subventionerar med 20 000 kr för årets omgång!  
2018-2019 års omgång av Ledarpraktikan ges delvist stöd av Landsbygdsprogrammet! 
Årets pris mha av subventioneringen är: 25 000 kr + moms per deltagare.   
Delvis kostnad för kost och logi tillkommer för de tre nätverksträffarna.  
Anmälan till Ledarpraktikan är bindande!   
Konceptbeskrivning Ledarpraktikan vinter 2019 (prel.tider) 

Tidsplan Aktivitet Innehåll 

Januari (prel. Nätverksträff 1  Att leda mig själv 

Januari  Individuell coachning Telefon  

Februari  Nätverksträff 2 Att leda mina medarbetare 

Februari Individuell coachning Telefon  
(alt. Fysiskt ute på företaget) 

Mars  Nätverksträff 3 Att leda min verksamhet 
Att leda med helhetsperspektiv 

Mars/April  Individuell coachning Telefon (alt ute på företaget) 

Maj/Juni  Individuell coachning  Telefon  

Obs! Önskas fysisk coachning ute på företaget så tillkommer resekostnad för dessa tillfällen. 
I konceptet ingår möjlighet till 1 st coachning ute på företaget per deltagande företag!    
 
 

Beprövat koncept med stor kundnöjdhet! 
70 företagsledare har under de senaste 5 åren genomgått i programmet med stor nöjdhet! 
Referensföretagare finns att tillgå från lantbrukets alla driftsinriktningar! 
Bara hör av er så förmedlar vi kontakter till tidigare deltagare! 

 

Välkomna att ringa om ni har frågor och funderingar inför anmälan! 
/ Åsa-Lina Nordlund, Växa Sverige, 010-471 03 42, asa-lina.nordlund@vxa.se  
Inga-Lill Bergfors, Hushållningssällskapet, 0709-45 87 28, inga-lill.bergfors@hush.se   

 


