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Tel: 08-732 41 44
Mobil: 0708-32 41 44

www.goliat.se
patrik.loven@goliat.se

UGL

Goliat Konsult AB
Sedan 1991 arbetar vi med le-
darskapsutveckling och ledar-
skapsutbildningar, coaching, 
chefsutveckling, krishantering, 
organisationsutveckling, teambuil-
ding och personlig utveckling i allt 
från små till stora företag. Utöver 
detta arrangerar vi bland annat 
kurser i UGL-Utveckling av Grupp 
och Ledare, Familjer i förändring, 
THE-The Human Element och SDI-
Strength Deployment Inventory. 
Vi har även en utbildning för den 
som vill bli teaminstruktör. Nu er-
bjuder vi även kursen UL-Utveck-
lande Ledarskap.
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UGL - Utvecling av grupp och ledare
UGL-kurser (Utveckling av Grupp och Ledare) är numer en av 
landets mest omtalade ledarskapskurser. Ursprungligen togs 
den fram av försvaret som en grundkurs för samtliga 
officerare. Numer är UGL-kurser en mycket uppskattad kurs 
även i näringslivet och i offentlig förvaltning.

UGL-kurser riktar sig till den som vill få insikt i och förståelse 
för ledarskapets grunder,gruppens utveckling och individens 
roll i gruppen. UGL-kurser genomförs i internatform och
 utbildningen pågår hela dagarna samt kvällstid. Det är 
obligatorisk närvaro under hela veckan och det är inte 
lämpligt att medföra annat arbete som ska lösas under veckan. 
Två kvalificerade UGL-kurs handledare leder kursen. Våra 
UGL-kurs handledare har stor erfarenhet av denna utbildnings-
form och de är registrerade i Försvarshögskolans register.

UGL-kurser bygger på upplevelsebaserad inlärning med 
praktiska övningar som varvas med teorier och olika process-
genomgångar. Deltagarna går igenom övningar som kräver att 
de aktivt prövar sin nuvarande ledarskapsförmåga i nya 
situationer. UGL-kursers mål är att skapa förutsättningar för 
deltagarna att utvecklas och bli effektivare i rollerna som le-
dare och gruppmedlemmar.

Vi strävar efter en så olika gruppsammansättning som möj-
ligt, för att kunna skapa goda möjligheter för deltagarna till 
utveckling och erfarenhetsutbyte. UGL-kurs deltagarna är 8-12 
personer som inte känner varandra. Kurslängden är 5 dagars 
internat, måndag kl 10.00 till fredag kl 14.00.

Vem bör gå kursen?
Målgruppen är företagare, ledare, 
utbildare, arbetsledare m fl som är 
intresserade av att få större insikt om 
ledarskap och gruppers utveckling i 
enlighet med UGL-kursers mål.

För att kunna deltaga i en UGL-kurs bör 
man ha jämvikt i sin livssituation, man bör 
därför ej deltaga vid psykisk ohälsa.

Kontakta oss för mer informatjion om 
kursdatum och priser! 

Välkommen!


