
INKLUDERANDE LEDARSKAP 
S O M  F R A M G Å N G S M E T O D

ÄR DU REDO ATT UTVECKLAS?
I workshopserien djupdyker vi i ämnet inkluderande ledarskap.

Vad handlar det om och hur implementerar man detta

förhållningssätt i mitt ledarskap till vardags?  

Utbildningen bygger på interaktion där deltagarna delar med

sig av utmaningar, tankar och erfarenheter för att tillsammans

hjälpa varandra att utvecklas i sitt ledarskap. Du som deltagare

får en individuell handlingsplan anpassad efter dina utmaningar

och din utvecklingspotential. Vi följer tillsammans upp hur det

går vid varje utbildningstillfälle.  

Workshopserien består av tre halvdagar i Stockholm under

hösten 2018. 

DAG 1: INKLUDERING SOM METOD
27 september 2018 kl 12-17

Begrepp och definitioner 

Teori och forskning

Kopplingen mellan inkludering, motivation och prestation

Lagstiftning att hålla koll på

Interaktiva övningar – Hur inkluderande är du?

DAG 2: DET INKLUDERANDE 
LEDARSKAPET
18 oktober 2018 kl 12-17

Vad är inkluderande ledarskap?

Inkluderande ledarskapsbeteenden

Varför inkluderande ledarskap – ditt businesscase

Vilka är dina utmaningar?

DAG 3: ATT LEDA INDIVIDER OCH 
GRUPPER MED OLIKHETER
8 november 2018 kl 12-17

Forskning kring olikheter i grupper

Hjärnan och unconscious bias

Att agera rätt i svåra situationer

Din individuella handlingsplan

MISSA INTE DENNA UNIKA UTBILDNING!



info@inclusionacademy.se • www.inclusionacademy.se

ERGIN ÖZDEMIR
Ergin Özdemir är föreläsaren som brinner för mångfald och

entreprenörskap. Fylld av entusiasm och glädje delar Ergin

med sig av sina kunskaper och egna erfarenheter och blandar

sedan dessa med fakta som baseras på forskning och

vetenskap. 

MATILDA ANDERSSON
Matilda Andersson är expert på hur organisationer och ledare

kan arbeta med jämställdhet, mångfald och inkludering i sin

vardag. Hon är utbildad inom diskrimineringsrätt,

genusvetenskap, och organisation och ledarskap, och arbetar

sedan 2013 som föreläsare och konsult.

INCLUSION ACADEMY
Inclusion Academy är ett konsultnätverk av experter, föreläsare

och utbildare som fokuserar på mångfaldsfrågor och

inkluderingsarbete. Vårt team av konsulter utgör tillsammans

den bästa kompetensen inom mångfald och inkludering. 

INKLUDERANDE LEDARSKAP 
S O M  F R A M G Å N G S M E T O D

ARRANGÖRER:

Intresserad?

Datum:

Plats:

Pris:

Anmälan:

27 september, 18 oktober och 8 november

Stureplan 2, våning 2, Stockholm

14 500 kr ex moms per person 
I priset ingår tre halvdagsutbildningar, kursmaterial,
lunch samt fika

Anmäl dig senast 30 juni på www.bit.do/incleadership   

Vi har ett begränsat antal platser så först till kvarn gäller! Om
antalet deltagare blir för lågt förbehåller vi oss rätten att ställa
in. Du får då kursavgiften tillbaka.


