
 

Steg 2 Uppföljning Ledarskapsutbildning för 

arbetsledande kockar i kök 
 

En värdefull uppföljningsdag för dig som leder andra och 

som deltagit i grundutbildningen nyligen. Här får du som 

individ tid att stanna upp från den hektiska vardagen och 

reflektera över hur dina kunskaper och insikter från 

utbildningen applicerat i din vardag, och vilka resultat du 

fått. Uppföljningsdagen ger dig också fördjupande 

kunskaper och handledning i hur du tar ditt ledarskap till 

nästa nivå. 

 

Mål och syfte  

• Att följa upp de funderingar och utmaningar som 
uppstått i vardagen efter utbildningen  

• Att fördjupa kunskaperna inom självledarskap, 
kommunikation och svåra samtal  

• Att utarbeta en individuell plan för fortsatt 
utveckling  

• Att praktiskt träna på ett coachande 
förhållningssätt och på att stötta varandras  
utveckling i nätverket 

 
Målgrupp 

Kockar med arbetsledande ansvar och som deltagit i  

grundutbildningens två dagar. 

 

Om kursen 

Utbildningen görs i samarbete med Hast Utveckling tillsammans med kursledare Jeanette Alfredsson.  

 

Deltagarna får inför kurstillfället ett förberedelsematerial för strukturerad reflektion kring de framgångar 

och fortsatta utmaningar de upplevt under perioden sedan grundkursen. Under dagen varvar vi 

kunskapsavsnitt och metoder med reflektioner, övningar och praktiska moment. Deltagarna är ständigt 

aktiva i processen. Vi kopplar aktuella kursavsnitt till verksamheten och hur synsätt och metoder kan 

användas av deltagarna i arbetsvardagen. 

Tid:  28 januari kl. 8.30-15.30 
 
 

Plats: Digitalt klassrum, via zoom 
 
 

Kostnad: 2 930 kr ex moms 

Anmäl 
senast: 
 

14 januari 
 

Anmälan: Här (på maltidsverige.se)  
 

Kontakt: Måltid Sverige 
maltidsverige@ri.se  
 
För att utbildningen ska 
kunna genomföras behöver 
minst 10 personer anmäla sig.  

https://maltidsverige.se/aktiviteter/ledarskapsutbildning-steg2/
mailto:maltidsverige@ri.se


 

PROGRAM 

 

Torsdagen 28 januari  

 

Välkommen! 

• Backspegel: reflektioner, erfarenheter och frågor från 
tiden sedan grundutbildningen 

 

Ett coachande förhållningssätt  

• Vad är coachning? Vad är det inte?  
• Fråga tills du förstår - skillnad på öppna och stängda frågor  
• Använd GROW-coachmodellen för att skapa driv framåt 

 

En situation från verkligheten 

• Vi tittar på deltagarnas mest angelägna och aktuella situationer och tränar på att förstå dem med 
hjälp av kunskaperna från grundutbildningen  

• Hur dyker det upp för oss: Problem eller möjlighet? Lätt eller svårt? osv  
• Kollegial coaching och grupphandledning: Hur hantera och bemöta denna situation 

 

Spretar vi eller går vi åt samma håll – att arbeta med en gemensam målbild  

• Vad är skillnaden på arbetsledning, ledarskap och medarbetarskap?  
• SMARTA eller DUMB-goals inom ramen för ledarskap & grupputveckling  
• Att bryta ner dina stora mål till MVPs (mina viktigaste prioriteringar) 

 

Vikten av ett gynnsamt arbetsklimat  

• Resultat utifrån vilket klimat som råder  
• 7 konkreta nycklar för effektiv ledning vid möten  
• Vikten av uppföljning, utvärdering och utveckling  
• BÄST-modellen för utvärdering och uppföljning 

 


