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Ønsker du å styrke din rolle som leder av en startup?
I Fra gründer til leder får du praktiske verktøy
for å kunne stå sterkere i lederrollen.
Gjennom programmet vil du møte andre gründerledere
i Nord-Norge som er i samme fase som din startup,
i tillegg til erfarne ledere av norske startups
som vil dele av sin kunnskap og erfaringer.

Fra gründer
til leder

Om programmet
Fra gründer til leder er et lederutviklingsprogram for ledere i
nordnorske startups.

Hvem passer programmet for?
CEO i en startup som jobber fulltid
Selskaper med ambisjon om å vokse og bli flere ansatte
Deg som har motivasjon og vilje til å utvikle seg som leder
Startups med 2-6 ansatte

Pris:
Kursavgift er kr. 4000
Kurset dekker reise, opphold og lunsj/middag på de tre fysiske
samlingene.

Gjennom programmet får du:
Fysiske samlinger

Grunnleggende teori og
fagrelevante foredrag

Individuelle
coachingsamtaler

Nettverksbygging og
erfaringsutveksling
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Programoversikt
Januar

Februar

Mars

April

Mai

Avslutningssamtale

Oppstartssamtale og personlig kartlegging

Individuelle coachingsamtaler

Individuelle coachingsamtaler

Start
Samling 2

Samling 1
Individuell oppfølging

Juni

Digital samling

Mål

Samling 3
Digital samling

Samlinger (fysiske og digitale)
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Samlinger
Gjennom programmet vil vi gjennomføre tre fysiske fagsamlinger i tillegg til to digitale.
Sted for samling bestemmes ut fra deltakergruppen.

Samling 1: Selvledelse

Samling 2 : Teamledelse

Samling 3: Organisatorisk ledelse

"In order to scale my business, I had to scale myself" Joel Flory, gründer og CEO av VSCO.

"Et lag er aldri sterkere enn det svakeste ledd"
- Ukjent

"Jeg er glad i struktur også, men innenfor frie rammer" Gitte Witt, skuespiller

Det stilles høye krav til selvledelse som gründer.
På første samling vil vi derfor fokusere på hvordan
gründerne kan bli gode på å lede seg selv.

Når startupen vokser må gründeren bygge et team
som gründeren selv er ansvarlig for å lede mot
bedriftens felles mål.

Gjennom ulike innlegg og øvelser vil deltakerne få
tilgang på verktøy som blant annet kan gjøre det
enklere å strukturere hverdagen, gjennomføre
oppgaver samt prioritere mellom oppgaver.

På programmets andre samling vil vi derfor fokusere
på hvordan gründeren kan bygge et team og lede det
på en måte som både utvikler bedriften og
medarbeiderne.

Allerede tidlig i fasen bør gründer rigge bedriften for
vekst. Dette kan gjøres gjennom både formelle
elementer som eksempelvis organisasjonsstruktur og
uformelle elementer som organisasjonskultur. Der de
formelle elementene sørger for faste rammer, muliggjør
de uformelle elementene frihet til autonomi og
selvbestemmelse.

Stikkord: Personlige kartlegging, "getting things
done"og workflow.

Stikkord: Personalledelse, rollefordeling, rekruttering,
teamsammensetning og oppfølging av ansatte.

Stikkord: Organisasjonsstruktur- og kultur, strategi,
styrearbeid og visjon.
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Individuell coaching
Gjennom programmet vil du få individuell oppfølging og coaching av Marius Jones.
Coaching er en metode som hjelper ledere å gjennomføre prosesser og oppnå
resultater. Istedenfor å fortelle hvordan de skal handle for å nå mål og utvikle seg
som ledere, blir ledere invitert til en utforskende, lærende og målrettet dialog.

Mål
Det overordnede målet er å øke verdien av lederskapet i
bedriften. Gjennom fire coaching-samtaler vil deltakerne
få hjelp til å integrere innholdet fra samlingene i eget
lederskap.

Marius Jones, Phd. kandidat NHH / Konsulent AFF
Marius forsker på organisasjonskultur og ledelse ved NHH
Norges Handelshøyskole og er konsulent ved AFF. Han har
ledererfaring fra forsvaret, og er gjesteforeleser ved NTNU og
Høyskolen Kristiania.

Praktisk
Gjennomføres digitalt via Teams/Zoom
Samtalene har en varighet på 1 time

Marius har spisskompetanse innen lederutvikling,
organisasjonslæring, og håndtering av følelser i
organisasjoner. Han har jobbet med utvikling av
lederutviklingsprogrammer i flere store virksomheter, og er
programleder i podcasten Ledertaffel, NHHs podcast om
ledelse.
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Datoer

7. januar

10. -20. januar

24. januar - 2. februar

3. februar

21. februar

16. mars

17. mars - 11. mai

Søknadsfrist
Personlig kartlegging

Oppstartssamtaler

Samling 1

Digital samling

Samling 2

Coachingsamtaler

7. april

Digital samling

6 mai

Samling 3

19. mai - 1. juni

Avslutningssamtaler
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Hva sier tidligere deltakere?

Når man begynner å jobbe med en idé, så tenker man ikke nødvendigvis på at
man en dag kommer til å lede en bedrift med ansatte og ha personalansvar.
Programmet "Fra gründer til leder" er en lyninnføring i det å lede et selskap og
lede ansatte, og resulterte i stor personlig utvikling. Gjennom programmet fikk jeg
også tilgang på flere praktiske og nyttige verktøy i form av rådgivning, dyktige
foredragsholdere og mentortimer.

Mariann Solaas, gründer og CEO

Mariann deltok i 2021, og i løpet
av deltakelsen gjennomførte
Matfra.no flere ansettelser.
Selskapet har i dag fem ansatte.

Det å kunne møte og lære av andre gründere som er i ulike faser i en
startup var verdifullt på mange plan, både personlig og for selskapet.
Programmet «fra gründer til leder» loser deg gjennom mange av de
utfordringene som dukker opp etter man har startet sitt eget selskap
og temaene som tas opp er høyst relevante og har vært til god hjelp i
ettertid.

Thomas Dragseth, gründer og CEO
Deltaker 2021
Thomas deltok i 2021. Like etter
programmet vant Smartsky et stort
anbud, og Thomas leder nå et stort ITprosjekt med seks utviklere. Selskapet
gjør nå sine første egne ansettelser.
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SPØRSMÅL?
Monica Mathiassen, programleder
monica@kupa.no / 415 62 763
www.kupa.no

