
  
 
Kunteko 2020/ Internutbildare – skolningsprogram   
 
Känner du att du kunde lyckas bättre i ditt utvecklingsarbete? Saknar du fungerande redskap och 
modeller för att utveckla dig i ditt eget arbete och i utvecklandet av din arbetsomgivning? 
  
Skolningen ger dig redskap och svar på bland annat ovanstående frågor. 
Internutbildarkompetensen omfattar mångsidiga färdigheter i att såväl leda sig själv som i att skola, 
handleda och leda andra.  
 
Programmets målsättning:  

- Ge färdigheter som hjälper att identifiera utvecklingsmål för sig själv och hjälpa andra hitta 
sina utvecklingsmål  

- Lära sig värdera utvecklingspotentialen i organisationen och analysera vilka faktorer som 
påverkar den för att framgångsrikt genomföra ett utvecklingsprojekt 

- Ge kunskap om vad som sker i en förändring samt färdigheter i hur man hanterar och tar 
människor genom de olika faserna i en förändringsprocess 

- Ge kunskaper om hur människors olika personligheter påverkar genomförandet av ett 
utvecklingsprojekt  

- Ge deltagarna en konkret ”verktygslåda” som hjälper dem välja sina projekt och 
framgångsrikt genomföra dem. 

 
För att uppnå målsättningen och gå från ”ord till handling” består utbildningen av följande 
huvuddelar: 

- Identifierandet av utvecklingspotentialen 

- Värdering av utvecklingspotentialen  

- Hanterandet av en förändringsprocess  

- Konstruktiv feedback 

- Förstå och utnyttja människors olikheter på rätt sätt 

- Operativa hanterandet av ett utvecklingsprojekt 

- Kommunikationens grunder 

- Grupparbetsmetoder, hur föra utvecklingsarbetet framåt  
 
För att kunskapen ska omformas till färdigheter krävs mer än en kursdag eller två. Det kräver 
en längre process där man lär sig, provar sig fram, lär sig mer.  
För att lyckas så bra som möjligt har vi byggt vårt utbildningsprogram enligt följande: 
 
1. Förarbete som stöds av korta utbildningsvideon  
2. Utbildningsdag 1  
3. Konkret hemuppgift som är relaterad till egen arbetsplats/omgivning  
4. Utbildningsdag 2 
+ efter utbildningen har deltagaren möjlighet att utnyttja utbildningslakanet/underlaget samt 
stödgruppen som hjälp i sin verksamhet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
Utbildningsprogrammet i detalj 

Dag 1 (från 9-16.00) 
 
 

0900 Öppning, målsättning ”spelregler” Presentation av Kunteko 
2020 projektet 
0915 Kort och kraftig deltagarpresentation 
0930 Genomgång av förarbeten  
1000 Identifiering av utvecklingspotentialen  
1030 Paus 
1045 Värdering av utvecklingspotentialen 
1100 Learning cell modellen  
1115 Konkret arbete med utvecklingsprojekten 
1200 Lunch  
1245 Arbetet med utvecklingsprojekten fortsätter 
1345 Paus 
1400 Operativa hanterandet av utvecklingsprojektet  
1500 E-learning / nätlärandet  
1530 Hemuppgift före dag 2 
1545 Sammanfattning av dagen 
1600 Slut 

 
Dag2 (från 9-16.00) 0900 Öppning, målsättning  

0915 Presentation av utvecklingsprojekten 
1000 Människor är olika – övningar 
1045 Paus 
1100 Konstruktiv feedback – övningar 
1200 Lunch 
1245 Kommunikation, egen kommunikationsplan  
1330 Presentationen av utvecklingsprojekten fortsätter; hur mäta    
att man lyckas, kritiska punkter, nästa steg 
14.00Paus 
14.15 Presentationerna fortsätter 
1530 Nätverkgemenskapen – hur fortsätta samarbetet  
1545 Slutvärdering av programmet 
1550 Sammanfattning 
1600 Slut 

 
Deltagaravgiften är 66,20 €, innehåller moms. I priset ingår utbildningen samt morgon- samt 
eftermiddagskaffet. Deltagaren står för eventuella rese- och logikostnader samt lunchen. 
 
Mer information får du av  
 
Björn Stenholm tel 0400 844003 bjorn.stenholm@arctictalent.com  

mailto:bjorn.stenholm@arctictalent.com

