
 

       

Praktisk Personalledning för Svenska 
kyrkan, PPL5 -Nationell 

De tretton stiften  
.  

Organisation 
Internat, Sensus, Medborgarplatsen 4, Stockholm 
Tisdag 21 mars kl. 10 till onsdag 22 mars kl. 15.00 
Ledare Åsa Ingvert 

 Personliga presentationer – nuläge, behov, 
utveckling, förankring 

 Svenska kyrkans struktur 
 Grupper 
 Strategi 
 Omvärld 
 Introduktion av lärkontrakt 

*De planerade fysiska träffarna, första o sista 
internaten förläggs i centrala Stockholm, förutsatt att 
rådande situation avseende Covid-19 tillåter det. I 
annat fall kommer även dessa träffar att genomföras 
digitalt. 
 

Ledarskap 1 – ”vem är jag”  
Tisdag 18 april , via zoom klockan 9-16 
Ledare: Åsa Ingvert  

 Ledarrollen 
 Styrkor 
 Enkel/komplicerad/komplex 
 Reflektion 
 Individuella lärkontrakt 

Ledarskap 2 – ”hur gör jag” 
Tisdag 23 maj, via zoom klockan 9-16 
Ledare: Åsa Ingvert  

 En grupps utvecklingsfaser 
 Hårda och mjuka processer 
 Konsten att lyssna 
 Feedback 
 Individuella lärkontrakt 

Ledarskap 3 – ”vad vill jag” 
Tisdag 13 jun, via zoom klockan 9-16 
Ledare: Åsa Ingvert 

 Chefen på linjen 
 Konflikthantering 
 Härskartekniker 
 Förändringsmetodik 
 Motivation 
 Medarbetarsamtal 
 Individuella lärkontrakt 

Arbetsrätt, introduktion 
Tisdag 29 augusti via zoom kl. 9-16 
Ledare: Björn Pettersson 

 Arbetsrättens nystart 
 Anställningsförhållandet-utföra arbete 
 ”Svåra situationer” 
 Medbestämmande, självbestämmande, 

egenmakt 
 Individuella lärkontrakt 

 

Arbetsmiljö o fördjupning 
Tisdag 19 september, via zoom klockan 9-16 
Ledare Björn Pettersson 

 Arbetsmiljö och systematiskt 
arbetsmiljöarbete  

 Diskriminering/Mångfald 
 Arbetsanpassning och arbetslivsinriktad 

rehabilitering  
 Sammanfattning och framtidsbedömningar 
 Individuella lärkontrakt 

Personalekonomi 
Tisdag 17 oktober, via zoom klockan 9-16 
Ledare: Mats Lindström 

 Personalekonomi 
 Rekryteringsekonomi 
 Utbildningsekonomi 
 Arbetsmiljöekonomi 
 Individuella lärkontrakt 

 

Det egna lärandet - Lärkontrakt 
Internat, Sensus, Medborgarplatsen 4, Stockholm 
Tisdag 14 november kl 12 till onsdag 15 november 
kl. 22.00 
Ledare Åsa Ingvert 

 Redovisning av individuella lärkontrakt 
 Praktiskt chefs-/ledarstöd 
 Feedback-runda 
 Utvärdering 

Diplomering 
Sker i samband med sista internatet den 15 november 
(boka gärna hotell mellan 15-16 november då vi har 
avslutning o diplomering på kvällen) 

 


