
Studietakt
25%

Studieort
Tällberg och distans. 

När?
Höstterminen 2023. Sex 
utbildningstillfällen, datum meddelas 
deltagarna under våren 2023. 

Kursansvarig 
Bengt Pontén

Pris
30 000:-/deltagare exklusive moms + 
6000:- för kost och logi (internat). 
Inklusive kursträffar, kursmaterial, 
obligatorisk litteratur och eximnation. 

Kursen genomförs vid minst 15 
anmälda deltagare. 

Anmälan & kontaktperson
Kommunerna anmäler antal platser 
senast 31/3-2023 till: Therese Eriksson, 
adjunkt socialt arbete Högskolan 
Dalarna. 
E-post: teo@du.se 

Notera att detta är en uppdragsutbildning vilket 
betyder att din arebtsgivare betalar kursavgiften. 
Privatpersoner får inte köpa uppdragsutbildning 
(se förordning 2002:760). Kursavgiftersätt för 
respektive kurs och skiljer sig åt utifrån kursens 
upplägg. 

Att vara chef inom socialtjänsten ställer krav på 
mångsidighet, flexibilitet och ansvarstagande. Högskolan 
Dalarna har i samarbete med socialtjänsterna i Dalarna 
utvecklat en ledarskapsutbildning som samlar de 
kunskaper du behöver som ledare och chef inom 
socialtjänsten. 

Ledarskap för effektivt samarbete 7,5 hp
Kursen vänder sig till dig som idag har någon form av personalansvar och 
som har arbetat som chef under något år. Du vill utveckla din förmåga att 
som ledare samordna och samverka. Hur är jag som ledare i relation till 
organisationens alla andra ledare? Hur hanterar jag de krav som kommer 
både "uppifrån, nedifrån och från sidan"? Hur tänker vi när vi skapar en 
grund för ett bra och förtroendefullt samarbete? Vi berör också frågor 
kring hur man som ledare stimulerar gruppens lärande, utveckling och 
vilja att bli ännu bättre.

Upplägg 
- Tre tvådagars internat (2+2+2 dagar):
1-2. Samarbete, drivkrafter, inkl. personlighetsanalys (2 dag)
3-4. Beteende, kommunikation, grupp (2 dag)
5-6. Förändring, konflikt, möten. Summering och fördjupning (2 dag)

- Två internetbaserade seminarier à 3h
- Fem personliga uppföljningar med kursansvarig, utspridda men en 
mellan varje kursträff

- Två skriftliga reflektionsprotokoll och ett avslutande PM
- Obligatorisk och valbar litteratur

LEDARSKAP FÖR 
EFFEKTIVT SAMARBETE 

LEDARSKAP FÖR SOCIALTJÄNSTENS CHEFER
UPPDRAGSUTBILDNING    

LÄS MER OM SOCIALTJÄNSTENS UTVECKLINGSCENTRUM PÅ:
https://www.du.se/sv/samverkan/sud/


