Välkommen på

Stabschefsutbildning

Kursledare:
Fredrik Sörlin & Carl Magnusson

Att på ett effektivt sätt leda stabsarbete, där arbetet måste
fortlöpa trots ett förändrat och oförutsägbart händelseförlopp,
kräver flerstegstänkande och analys.
Vår stabschefsutbildning ger dig som stabschef eller chef för en krisorganisation de rätta
kunskaperna och verktygen för att kunna agera som stabschef i en krisledningsgrupp/stab
och leda ett effektivt stabsarbete. Så effektivt att det med stor sannolikhet gör en betydande
skillnad på krisens inverkan på verksamheten.
Vår metodik fungerar oavsett verksamhet, storlek på organisation eller vad som orsakat
krisen. Som bonus är dessa metoder och verktyg mycket användbara även i det vardagliga
arbetet.

Målgrupp

Fredrik stödjer våra uppdragsgivare med
utbildning, övning och rådgivning inom
krisledning och krisberedskap.
Han är en omtyckt utbildare och pedagog
som ger er rätt verktyg och förutsättningar
för att lyckas.

Kursen vänder sig till personer som har till uppgift att leda en stab/krisledningsgrupp inom
den egna organisationen vid kriser och allvarliga händelser. Inga förkunskaper krävs.

Antal deltagare

För att du ska få ut så mycket som möjligt av kursen har vi begränsat antalet deltagare
till max 16 personer.

Omfattning

Kursen omfattar två heldagar.

Plats och kursdatum

Utbildningen sker digitalt via Zoom-möte (på distans). För aktuella kursdatum, se
mpowerment.se

Mål

Utbildningen har som övergripande mål att utveckla din förmåga att leda och
fördela arbetet i staben samt kunna tillvarata kunskaper och kompetenser som finns
i ledningsstödet. Efter utbildningen kommer du att ha grundläggande kunskaper och
färdigheter att agera i rollen som stabschef vid kriser och allvarliga händelser.

Pedagogik och upplägg

Under kursen blandar vi teori med erfarenhetsutbyte och praktiska gruppövningar i
stabsmiljö. Vid använder oss även av ett verktyg för att möjliggöra ett effektivt digitalt
stabsarbete (digital krisledning).

Kursavgift

Carl är en uppskattad och erfaren utbildare
som vet vad som krävs för att skapa nytta i
våra kunders verksamhet.
Han har utvecklat krishanteringsförmågan
vid ett stort antal kommuner, myndigheter,
landsting och länsstyrelser, likväl ledande
företag inom flera olika branscher.
Kursinnehåll
•
•
•
•
•
•

8 900 kronor (exkl. moms). I avgiften ingår kursmaterial.

•

Om mPowerment

•

Vi på mPowerment hjälper våra kunder att bli mer effektiva och trygga i såväl vardag
som kris. Utifrån era unika behov erbjuder vi stöd, utbildning och övning och inom
krisledning, medieträning och ledarskap. Vi anlitas av kommuner, regioner, myndigheter,
företag och organisationer över hela landet.

Anmälan och frågor

Sista anmälningsdag: 3 veckor före kursstart. Anmälan är bindande och sker via
formulär på mpowerment.se. Deltagare får vid behov ersättas med annan kollega.
Vid frågor om kursen vänligen kontakta Carl Magnusson via mejl: carl@mpowerment.se
eller telefon: 073-181 47 46.

Grundläggande principer för ledning
och stabsarbete
Att organisera och utforma staben på
ett behovs- och situationsanpassat
vis
Stabschefsrollen - uppgifter och
ansvar
Stabsverktyg för effektiv ledning
Situationsanpassat ledarskap
Digital krisledning - att leda på
distans
Praktisk tillämpning med feedback/
återkoppling
Erfarenhetsutbyte, diskussion och
praktiska råd

Sagt om kursen
”Mycket användbar utbildning som jag
starkt kan rekommendera.”
”Mycket lärorika övningar där vi märkte
tydligt att vi blev bättre för varje gång.
Superbra kursledare.”
”Fantastiskt bra, allt ifrån upplägget till
genomförandet.”

