Kursinvitasjon til dere som jobber i ungdomsbedrift:

Identitet og ledelse.
Alt 1 blir 7. og 8. januar
Alt 2 blir 10. og 11. januar

Er du interessert i ledelse, og vil du
gjerne utvikle deg selv?

- Da er dette noe for deg!
NB!
Påmeldingsfrist: 14. desember
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Identitet, (kommunikasjon) og ledelse.
Det settes opp to kurs dere kan velge mellom, det ene går 7. og 8. januar og det
andre 10. og 11. januar. Kursdagene vil vare fra kl 09 -15. Kurssted er ikke endelig
avklart, men det blir ikke langt unna Skien sentrum.
Kvoten er på 20 deltakere pr. kurs. Kursholder er Ingeborg Lykseth som noen av
dere møtte på IKT i UB tidligere i høst. Ingeborg hadde dette kurset første gang for
UB-elever i fjor og fikk fantastisk gode tilbakemeldinger på det da.
Det å være daglig leder i en bedrift er ofte krevende og man må bruke mange sider
av seg selv. Daglige ledere i ungdomsbedriftene vil derfor bli prioritert først hvis det
skulle bli flere enn søkere enn plasser på disse to kursene.

Kursinnhold
Dag 1
•
•
•
•
•

Identitet og personlig lederstil
Hva er forskjellige lederstiler og hvordan hva bestemmer hvordan de fungerer
Bevisst og ubevisst forhold til egen og andre sin identitet
Identitet som branding
Sammenhengen mellom å bruke egen identitet til å utvikle egen lederstil

Dag 2
•
•
•
•

Hvordan lytter du? Hvorfor der det viktig å lytte?
Bevisst og ubevisst forhold til egen og andres ”Impact”
Sammenheng mellom tanke, følelser og adferd
Hvordan beholde fokus i situasjoner som stresser deg

Dette er et individuelt kurs, men begge dager er bygget rundt praktiske øvelser i
grupper hvor det forventes at alle deltar aktivt og kan by på seg selv.
Påmeldingen gjøres i samarbeid med UB-lærer på eget vedlagt Excel-skjema. UBlærer sender inn påmeldingene samlet for sine elever som søker om å delta. I
påmeldingsskjemaet setter dere inn tallet 1 for førstevalg av kurs. Passer det kun da
så skriver dere ikke noe mer. Hvis det også kan passe med andrevalg så sett inn
tallet 2 der.
Kjenn litt på om dere er godt motivert til å delta, at dere kan delta begge dagene og
har klarsignal fra skolen/lærer før dere melder dere på. Kurset er gratis for de som
deltar, Ungt Entreprenørskap betaler for dere. Det er derfor kun sykdom som er
gyldig forfallsgrunn etter at dere er påmeldt.
Påmeldingsfristen er fredag 14. desember innen klokken 14. Først til mølla…
Påmeldingsskjema sendes til joerund.krosshus@ue-telemark.no. Husk å fylle inn alle
kolonnene for hver deltaker og det er svært viktig at e-postadressen din er riktig.
Alle som melder seg på, skal få bekreftet dato for deltakelse pr. e-post innen 18.
desember. Ta kontakt snarest etter dette hvis dere ikke mottar noe!
For spørsmål kontakt Jørund på 481 55 494 eller e-post.
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