
Du har nu möjlighet att anmäla dig till ett program 
för passionerade eldsjälar, designat för framtidens 

ledare inom ungdomsfotbollen. 

Utvecklingsprogrammet vänder sig till dig som på allvar vill 
utveckla ditt ledarskap och vill bli mer effektiv i att leda dig själv 

och andra. Vi vet, att dessa tre tillfällen kommer att fungera som en 
hävstång för dig i din ledarroll och omedelbart få positiva effekter 

på både individernas och teamets utveckling.

VÅR AMBITION ÄR ATT DU:

• Utvecklar dina ledarskapsfärdigheter för att mer effektivt leda 

 dig själv och andra

• Utvecklar ett förhållningssätt till ledarskap som frigör den inre 

 motivationen och genuina viljan utvecklas hos andra individer

• Utvecklar starka övertygelser kring ett bra ledarskap som fostrar ett 

 förtroendefullt klimat

• Får viktiga perspektiv och konkreta verktyg som leder till ett  

 långsiktigt och hållbart ledarskap

PASS ION FOR 
P IONEERS

...



Förarbete – steg 1

Du får förarbetet tre veckor innan start.

Du gör en DISC-analys och får sedan tillgång 

till en interaktiv modul, som ger djupare 

förståelse för DISC-ramverket. Förarbetet 

tar ca en timme att genomföra. 

STEG 1 

Förstå dig själv och hur din 

personlighet kan vara en framgångsfaktor. 

Med stöd av DISC-verktyget identifierar du 

ditt personliga beteendemönster, energier och 

styrkor. Genom att även identifiera, förstå och 

värdesätta andras olikheter kommer du lättare 

kunna skapa meningsfulla och produktiva 

relationer. Med stöd av vår Prestations- och 

värderingsmatris skapar du även en operativ 

struktur för att kunna utöva ditt 

ledarskap effektivt. 

Förarbete - steg 2 

Inför andra tillfället blir du guidad genom 

en interaktiv modul, som lägger grunden för 

ett effektivt ledarskap. Den hjälper dig också 

att förstå hur du leder andra mer effektivt. 

Räkna med att detta steg tar 

ca en timme. 

STEG 2

Förstå hur du måste anpassa 

ditt ledarskap efter varje given situation.

Vi introducerar Prestationsmodellen som 

hjälper dig att förstå hur du anpassar ditt 

ledarskap beroende på situation och person, 

samt hur du använder denna kunskap i olika 

inlärningssituationer för att maximera 

utvecklingen.

Detta utvecklingsprogram är en produkt av Great Leaders kundfinasierade upplägg ”Pay It Forward”.  

Alla är värda den känslan

INNEHÅLL

TILLGÅNG TILL E-MODULERNA OCH SUPPORT 

Vi stödjer ditt lärande och din ambition att bli en bättre ledare. 

Därför får du tillgång till våra e-moduler i sex månader. 

När det behövs kan du fylla på dina kunskaper. 

STEG 3 

Utveckla viktiga ledarbeteende för framgång. Den sista dagen skapar vi djupare förståelse för hur 

din personlighet påverkar ditt ledarskap och hur du anpassar det beroende på sammanhang, per-

son och situation. Vi fokuserar sedan på feedback och den enorma potential som finns i den när vi 

använder den på rätt sätt. Vi fördjupar och förstärker din förståelse av DISC-ramverket och hur du 

kan använda det för att dubbla effekten av din feedback. 


