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NESOs MELLOMLEDERSKOLE
Et lederutviklingsprogram med fokus på mellomledere i bygg- og anleggsbransjen
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MELLOMLEDERSKOLEN bygger på Topplederskolens retning og 
innhold, i en nedskalert versjon og tilpasset mellomlederrollen. 
Første kull av Topplederskolen er gjennomført, og i evalueringen 
av dette kullet fremkommer behovet for lederutvikling av mel-
lomlederne i medlemsbedriftene. Effekten av lederutvikling blir 
bedre når ledere på flere nivå deler lederprinsipper og ledertek-
nikker.
 
MELLOMLEDERSKOLEN - fokus settes på praktisk ledelse i rollen 
som mellomleder.
Der hvor menneskelederen møter faglederen, og hvor strategi 
og verdier møter virkeligheten.
Gjennom 3 samlinger hver med 18 timers undervisning og tre-
ning, og oppfølging av ledercoach mellom hver samling, vil du
utvikle dine lederferdigheter på mange områder.

Målgruppen for mellomlederskolen er alle med lederansvar i 
bedriften; bas, formann, prosjekt/anleggsleder, avdelings-leder, 
økonomiansvarlig, kalkulatør og andre med ledende stilling.

Innledning
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Sentralt i programmet er Effektiv ledelse; Hvordan noen ledere 
løser oppgaver mer effektivt, og skaper bedre resultater.

Ledelse handler om å skape resultater, sammen med, og gjennom 
andre mennesker.

Det å skape mer effektiv ledelse henger uløselig sammen 
med hvordan lederen klarer å påvirke andre mennesker på en  
effektiv måte. Det finnes flere ulike måter å lede på, avhengig 
av situasjon og person. Ingen teknikker kan brukes på alle, i alle 
situasjoner.

Du vil som leder gjennom programmet få større forståelse for 
lederrollens kompleksitet, og gjennom trening utvikle ferdig-
heter til å lede mer effektivt.

Lederutvikling er lønnsomt!

Innhold
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SAMLING 1 SAMLING 2 SAMLING 3

DAG 1 ETTERMIDDAG

• Bli kjent med deltagere og program-
innhold

• Gjennomgang av JTI og Mitt Personlige 
Prosjekt. Dele ledererfaringer, utford-
ringer, dilemmaer og løsninger.

• Lederrollen; Fra fagleder til menneske-
leder – og tilbake.

DAG 1 ETTERMIDDAG

• Gjennomgang av arbeid siden forrige 
samling, drøfting av erfaringer.

• Konkrete caser drøftes ift. utvikling 
– avvikling, og vanskelige situasjoner 
drøftes konkret og direkte mellom 
deltagerne. Arbeide i grupper på 3, 
plenumsdiskusjoner.

DAG 1 ETTERMIDDAG

• Gjennomgang av arbeid siden forrige 
samling, drøfting av erfaringer.

• Konkrete caser drøftes ift. utvikling 
– avvikling, og vanskelige situasjoner 
drøftes konkret og direkte mellom 
deltagerne. Arbeide i grupper på 3, 
plenumsdiskusjoner.

DAG 2 FORMIDDAG

• Effektiv ledelse! Hva og hvordan?
• Hovedtema; Medarbeiderne skaper 

mine resultater – hvordan utvikles de?
• Verktøy; medarbeiderevaluering, utvik-

lingssamtaler (ROS), tilbakemeldinger.

DAG 2 FORMIDDAG

• Målstyring og ledelse; mål og strategi, 
økonomi og styring. Praktisk arbeid 
med lønnsom utvikling av bedriften.

• Hvordan skape og utvikle bedrifts-
kultur «Slik vil vi ha det hos oss»

DAG 2 FORMIDDAG

• Selvledelse, prioritering og stress-
mestring. Deltagerne vil forut for 
samlingen gjøre en selvobservasjon 
som gjennomgåes i plenum.

• Planlegging, struktur og disiplin som 
lederens egenskaper og kompetanse.

DAG 2 ETTERMIDDAG

• Trening på gjennomføring av evaluering-
er og samtaler. Grupper på 3 personer 
drøfter. Plenumsgjennomgang.

• Konkret om «Den vanskelige samtalen»; 
Hvordan håndtere den som leder.

DAG 2 ETTERMIDDAG

• Ledelse i frontlinja; utfordringer knytt-
et til lederrollen i prosjekter og på 
byggeplass.

• Ledelse av arbeidsledere, kommuni-
kasjon og motivasjon. Case-basert 
gruppearbeid.

DAG 2 ETTERMIDDAG

• Selvevaluering og arbeide 2 og 2 med 
beskrivelse av selvutvikling i programmet.

• Konkretisere områder for videre utvik-
ling, beskrive tiltak og ønsket mål.

• Dele i plenum, drøfte og lære.

DAG 3 FORMIDDAG

• Detaljert gjennomgang av arbeid med 
evalueringer og utviklingssamtaler 
frem til neste samling. Trening i grupper 
på 3 personer.

DAG 3 FORMIDDAG

• Konkretisere og trene på gjennomfø-
ring av arbeid frem til neste samling; 
tilbakemeldingssamtaler, korreksjoner, 
motivasjonssamtaler.

DAG 3 FORMIDDAG

• Plan for kommende år gjennomgåes  
detaljert ift. selvutvikling i lederrollen.

• Plan for «Effektiv ledelse» gjennom-
gåes, deltagerne jobber i grupper 2 og 
2, oppsummering i plenum.

Før Samling 1: Deltageren gjennomfører forberedende arbeide bestående av medarbeiderevaluering og beskrivelse av «Mitt Personlige 
Prosjekt». For å klargjøre «Mitt Personlige Prosjekt» vil deltager ha en samtale med sin leder-coach. I tillegg gjennom-føres JTI.

Mellom samlingene: Deltager har 2 samtaler med leder-coach på fremdrift av «Mitt Personlige Prosjekt». For å øke effekten vil vi invol-
vere Topplederen i denne utviklingsprosessen, dette vil også forsterke samhandling mellom deltager og sin Toppleder.

Programskisse
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Samlingene
DET Å TRENE PÅ LEDELSE SAMMEN MED ANDRE I SAMME LEDERSITUASJON, ER DEN BESTE 

LÆRINGSARENA! 

Samlingene legger opp til praktiske tema i leder-
rollen. Det blir korte forelesninger om relevante 
ledertema, fulgt av oppgaver som løses i grupper 
av deltagere. Her vil du møte kollegaer i bransjen 
med ulike erfaringer og løsninger på felles utfor-
dringer. Det blir øvelser og repetisjoner mye likt 
treningsøkter på konkrete ledersituasjoner. Det å 
lede mennesker i bygg- og anleggsproduksjon er 
komplekst og utfordrende, og krever at lederen 
er avklart på de dilemmaer som oppstår daglig. 
Har du ikke trent på det, og er forberedt, er det 
tilfeldig hvilken ledelse som utøves. 
For å styrke treningseffekten vil vi jobbe i grupper 
for å gi rom for tilbakemeldinger og læring gjen-
nom å dele. Samtidig vil vi utfordre deltagerne i 
plenum til å dele sine erfaringer og drøfte ulike 
løsninger. Bytteforholdet blir sterkt; Du gir 1 del 
og får 19 deler tilbake (i en klasse på 20). 

Det er nødvendig å komme ut av den daglige leder-
situasjon for å skape avstand, og lære og utvikle 
seg som leder. Det å få et nytt lederperspektiv, se 
ting på en ny måte, få ny kunnskap om ledelse av 
mennesker, er nødvendig for å bli en bedre og mer 
effektiv leder. Det skaper resultater!
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Arbeidet i mellomperiodene

Konkrete oppgaver skal jobbes ut, du vil få opp-
følging av en coach mellom samlingene, og vi vil 
involvere din leder i utviklingen. Det skal være en 
lederutvikling som vises i praktisk ledelse. 
Dette vil inneholde viktige områder for deltageren 
å jobbe med, knyttet opp til den bedriften deltage-
ren jobber i. 

Det å ha en ekstern coach som følger deltageren 
opp over så lang tid, og som også treffer deltage-
ren på samlingene, vet vi har stor effekt for den 
utvikling deltageren ønsker seg.  

Du vil knytte kontakt med andre deltagere i pro-
grammet, og vi vet at det blir enklere å ta kontakt 
med en kollega i en annen bedrift for å diskutere 
konkrete spørsmål. Disse relasjonene er i seg 
selv en viktig grunn til å gjennomføre dette leder- 
programmet. 

DET ER TILBAKE I LEDERJOBBEN I BEDRIFTEN AT DU SKAL FORTSETTE – OG FORSTERKE BÅDE 

LÆRING OG LEDERUTVIKLINGEN. DET KOMMER IKKE AV SEG SELV – DU MÅ JOBBE FOR DET!
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God ledelse lønner seg
GODE LEDERE SKAPER BEDRE RESULTATER. LEDELSE ER SOM ALLE ANDRE FAG – DET MÅ 

LÆRES, OG KONTINUERLIG UTVIKLES OG FORBEDRES.

Når var du sist på ledertrening? Jobbet med din 
forståelse av deg selv i lederrollen? Ble utfordret 
på hvordan du tenker og handler som leder? 
I de aller fleste situasjoner sier ledere at de ikke 
har gjort mye av dette. Ledelse skal liksom bare 
utvikles av seg selv. Eller er det medfødt kanskje..? 
Nei, det er ikke det. 
Det utøves uhorvelig mye dårlig ledelse, hver 
dag. Det koster samfunnet enorme beløp. En 
forskningsrapport fra 2013 anslo at dårlig le-
delse kostet samfunnet 35 milliarder kun i økt 
sykefravær! Og det er ikke så rart at det er mye 
dårlig ledelse. Fordi ledere og bedrifter har lite 
fokus på ledelse – og det å utvikle God Ledelse. 

Nå har du muligheten til å delta i en lederutvikling, 
tilpasset din ledersituasjon, med kun andre del-
tagere som nøyaktig de samme utfordringene 
som deg. Hva mer kan du ønske deg? Kaffe og  
kaker? Ja – det får du også!

Velkommen til noen arbeidsdager som kommer 
til å være annerledes, kanskje kommer du hjem 
både sliten og glad?
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STIAN OLSEN - CONTROLLER, STOREGGA ENTREPRENØR AS

«Mellomlederskolen ga meg mange innsiktsfulle og lærerike eksempler på "beste 
praksis" i lederrollen, men også eksempler på det motsatte. Skolen er lite teoretisk 
og man lærer mye om seg selv - hvem man er - med styrker og svakheter i forhold 
til lederrollen. Man får også innsikt i de ulike personlighetstypene og verktøy man 
kan bruke i sin lederutøvelse. Skolen bruker rollespill for å vise gode måter å takle 
ulike situasjoner på og dette førte til veldig god erfaringsutveksling mellom 
deltakerne.»

RAYMOND BERNTSEN - PROSJEKTLEDER, AKTØR SOM BYGGER

«Mellomlederskolen har gitt meg større innsikt og forståelse for ledelse som fag, og 
har gitt meg mange nye verktøy for å utøve mitt lederskap mer effektivt og tydelig 
ovenfor våre medarbeidere. Dette har gjort at jeg opplever økt effektivitet og kraft 
i lederrollen, samtidig som programmet har satt meg i stand til å håndtere ulike 
situasjoner på en bedre måte. Mellomlederskolen har bidratt til at jeg i dag er en 
bedre leder for våre medarbeidere!»

ENDRE KIVIJERVI - PROSJEKTLEDER, ULF KIVIJERVI AS

«Skolen ga meg innsikt i å forstå det menneskelige i det å lede andre mennesker 
og viktigheten med å sette sammen de riktige persontypene for å samarbeide. 
Man må også ha selvinnsikt som leder - forstå sine egne sterke og svake sider, 
og ikke minst utfordringer disse kan gi deg. Mellomlederskolen gikk like mye på 
å lære å kjenne seg selv som å lære å kjenne andre. Dette var veldig interessant!»


