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Hej! 
Det börjar närma sig start för nya Morgondagens ledare 2023 och vi ser verkligen fram emot att äntli-
gen få vara igång igen. Vi är mycket förväntansfulla och vi hoppas att ni känner likadant! 
  
Programmet börjar med ett startinternat som kommer att äga rum på Tylebäck Hotell & Konferens i 
Halmstad den 27-28/2. Vi har bokat övernattning och enkelrum till alla. För mer info och vägbeskriv-
ning se https://tyleback.se/ 
  
Under dessa inledande dagar kommer vi bland annat att diskutera programmets upplägg och inne-
håll, lyfta förväntningar och sätta spelregler samt starta upp grupperna för Självstyrt Lärande (SSL). Vi 
kommer också börja utforska chefsrollen. 
  

Program för dagarna 
Dag 1 
8.30- kaffe och uppstart 
• Presentation av programmets syfte, upplägg, innehåll och deltagare 

• Påbörja utforskandet av chefsrollen—att gå från medarbetare till chef  
  
Cirka kl 18:00 Gemensam middag på kvällen.   
  
Dag 2 
frukost 07:30-08:30, uppstart 08:30  
• Att vara chef i offentlig sektor 

• Beskriva SSL upplägg 

• Eftermiddagen sker i din SSL-grupp ”Right now line” 
  
 Avslut cirka kl 17:00 
 

Förberedelse  
Inför uppstarten vill vi att ni på egen hand genomför bifogad övning "Right now line”. Denna övning 

syftar till att klargöra vart du befinner dig just nu och vad du och din grupp behöver för att känna 

trygghet och vill bidra med. Var beredd på att under ca 30 min dela dessa tankar med den grupp som 

kommer att utgöra din grupp (4-5 deltagare + en handledare). 

 

Varmt välkommen så ses vi på internatet!  

 

 

Inbjudan Morgon dagens ledare 2023 

  

  

https://tyleback.se/
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27-28 februari 

Chefsrollen 

Plats: Östra Långgatan 27, Varberg 

 

   Innehåll 

 Syfte, innehåll och upplägg. 

 Påbörja utforskandet av chefsrollen. 

 SSL 1.  

16 mars 

Uppstartsinternat 

Plats: Tylebäck hotell och konferens Halmstad 

   Innehåll 

 Fortsätta utforska chefsrollen. 

 Arbetsgivar– och personalansvar samt 

 verksamhet– och ekonomiansvar. 

 SSL 2. 

 

Att leda mig själv 

Plats: Rådhuset, Halmstad kommun 
19 april 

   Innehåll 

 Förändringens fyra rum. 

 SCARF. 

 SSL 3. 
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26 maj och 5 juni  

Att leda verksamhet 

Plats: Norra Vallgatan 14 Varberg 

 

   Innehåll 

 Gruppdynamik. 

 Kommunikation. 

 Konflikthantering. 

 Utvecklande ledarskap. 

28 augusti 

Att leda grupper 

Plats: Regionens hus, Södra Vägen 5 Halmstad 26/5 

Regionens hus, Södra Vägen 5 Halmstad 5/6 

   Innehåll 

 Att leda på olika chefsnivåer och inom olika 

 verksamheter. 

 SSL 4. 

Värdegrund 

Plats: Regionens hus, Södra Vägen 5 Halmstad 
18 september 

   Innehåll 

 Min värdegrund och etisk kompass. 

 Agera kulturbärare. 

 SSL 5. 
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Vart är jag på väg? 

Plats: Stadshotellet, Varberg 
27 november 

   Innehåll 

 Avslutning. 

 Vad behöver jag? 

 Måltavla. 

 SSL 7. 

Att leda i en organisation 

Plats: Regionens hus, Södra Vägen 5 Halmstad 
27 oktober 

   Innehåll 

 Indirekt ledarskap. 

 Att förstå/leda i en organisation. 

 Förändringsledning. 

 SSL 6. 


