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PROCESSLEDARUTBILDNING

METOD, DESIGN OCH LEDARSKAP
KURSSTART: 14 SEPTEMBER 2022
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Processledning är en konst. Som processledare leder du gruppen utifrån en
plan och avsikt. Samtidigt måste du
vara flexibel att anpassa planen utifrån
gruppens respons. Ju mer du kan utöva
denna konstform desto mer excellent
blir ditt processledarskap.
Next Stop You Processledarutbildning erbjuder en
möjlighet att träna och utveckla din färdighet som
processledare. Du lär dig en tydlig metod, High
5-metoden, som på samma gång är justerbar i
varje unik situation. Du lär dig själva hantverket att
designa en process. Metoden ger både fokus till
att leda och aktivera den mänskliga dimensionen
och att nå fram till ett klart resultat.
I programmet får du möjlighet att utveckla ditt
eget ledarskap; din närvaro, trygghet och tydlighet
som processledare. Du fördjupar dig också i din
förståelse av vad det egentligen är som du leder,
vad är en process och hur kan jag förstå dess
inneboende natur?
På så sätt lär du dig mycket mer än en metod.
Du stärker också din färdighet att själv designa
och leda varje workshop utifrån sina unika förutsättningar.

DAG: 1

• Välkommen och sammanhang
• Processledning – introduktion
• Genomförande av High 5-metoden
• Reflektion och lärdomar
• Att leda High 5-metoden – genomgång och
praktik av processledning i 5 steg

DAG: 2

• Att leda High 5-metoden – genomgång och
praktik av processledning i 5 steg
• Filosofi och förhållningssätt bakom modellen
• Avsikt som verktyg och förhållningssätt
• Fördjupad förståelse för den
mänskliga dimensionen
• Rollen som processledare
• Adaptiva och tekniska utmaningar –
olika förutsättningar
• Det praktiska kring att leda en process
• Förberedelse för egna praktikfall
• Integrering av dagarna

MÅL

DAG: 3

• Att lära dig en metod för processledning av
workshops för små och stora grupper, High
5-metoden.

• Summering och lärdomar av allas praktikfall

• Att fördjupa din förståelse för processer så
att du kan skräddarsy varje workshop utifrån
dess unika förutsättningar

• Fördjupad förståelse för processledarrollen –
att kliva fram och kliva tillbaks

• Att utveckla ditt eget personliga
processledarskap

INNEHÅLL
Utbildningen sker under 4 dagar vid två tillfällen.
Det första tillfället är en grundläggande genomgång av modellen och lärande genom upplevelse.
Vi fördjupar oss även i konsten att leda den mänskliga dimensionen.
Andra tillfället är ett erfarenhetsutbyte från den
praktik som deltagarna gjort på hemmaplan. Vi fördjupar även samtalet om det personliga ledarskapet.

• Processdesign – att utforma och
anpassa upplägg

• Dialog – att leda grupper i dialog
• Att välja och äga sina val –
att leda för att aktivera förändring

DAG: 4

• Mitt personliga processsledarskap –
egna utmaningar och nästa steg
• Feedback
• Vad gör jag om det går fel, konflikter
• Användningsområden för High 5-metoden
• Summering och avslutning
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PRAKTISK INFORMATION

KURSDATUM, TID OCH PLATS
Tillfälle 1:

		
		
		
Tillfälle 2 :

		
		
		

14 – 15 september 2022
Stockholm
09.30 - 17.00 dag 1
09.00 - 16.00 dag 2
22 – 23 november 2022
Stockholm
09.30 - 17.00 dag 1
09.00 - 16.00 dag 2

KONTAKT OCH FRÅGOR
Anna-Eva Lohe: anna-eva@nextstopyou.se

Tel: 070 – 827 67 53
Marie Kaufmann: marie@nextstopyou.se

Tel: 070 – 657 46 77
Ulf Bley: ulf@nextstopyou.se

Tel 070 – 692 45 23
KOSTNAD

19 500 kr ex. moms. I kurspriset ingår deltagande i utbildningen, personlig coaching
mellan kurstillfällena, dokumentation, lunch
och för- och eftermiddagsfika. Logi- och
middagskostnad på ca 1800 kr ex. moms
tillkommer för internat vid andra tillfället. Med
två eller fler deltagare från samma organisation ges 10% rabatt för de tillkommande
deltagarna. Anmälan är bindande. Vid avanmälan fram till 2 veckor innan kursstart återbetalas 50% av kursavgiften. Vid avanmälan
senare än 2 veckor innan kursstart återbetalas ingen kursavgift. Du är välkommen att
ersätta din plats med en annan person.
ANMÄLAN

Anmälan görs via info@nextstopyou.se

NEXT STOP YOU
Next Stop You verkar för att aktivera delaktighet
och ledarskap. Vi arbetar med den mänskliga dimensionen i förändring. Vi erbjuder program, utbildningar och processledning kring ledarutveckling,
dialogmetoder, strategi och värdegrundsarbete.
Läs mer på www.nextstopyou.se

N E X T S TO P YOU . S E

