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FUGL – FÖRDJUPAD UGL 
 

 
 
 
 
För dig som tycker att UGL utvecklade dig som människa och ledare erbjuder vi en fördjupad 
UGL som ger dig ytterligare en ökad förståelse för dig själv, ledarrollen och gruppens dynamik. 
Kursen är liksom UGL upplevelsebaserad och går djupare med fokus på dig själv och 
grupprocesser under totalt 10 dagar. En viktig utgångspunkt i FUGL är självledarskapet som 
handlar om förmågan att kunna påverka, styra och utveckla sig själv i förhållande till ett önskat 
mål.  
 

SYFTET MED FUGL 
Syftet med FUGL är att du ska få ökad medvetenhet om din förmåga att hantera egna och 
andras starka känslor, såväl individuellt som i grupp. 
 
Utbildningen riktar sig till dig som vill få verktyg till ett ledarskap som är grundat i självinsikt och 
vill öka din förmåga att förstå och hantera situationer av mellanmänsklig karaktär. FUGL ger 
verktyg att utveckla grupper att bli mera produktiva och med en större grad av samhörighet 
mellan medlemmarna i gruppen. För dig som vill gå vidare och bli UGL-handledare är fördjupad 
UGL obligatoriskt. 
 

DELMÅL 
 Ökad självkännedom 
 Ökad förståelse för hur vi påverkar och påverkas av varandra 
 Ökad förståelse för gruppdynamik och gruppen som scen för individers möte 
 Ökad förmåga att hantera processer och relationer 
 Fördjupad kunskap som ledarskap och förmåga att leda utifrån ett gruppdynamiskt 

perspektiv 
 Ökad förståelse för värderingars inverkan på individ och grupp 
 Ökad förmåga att möta och hantera egna och andras värderingar 
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FÖRKUNSKAPER 
För att kunna gå en fördjupad UGL behöver du ha gått grundutbildningen UGL enligt 2000 eller 
2008 där arrangören följt Försvarshögskolans (FHS) riktlinjer. 
 

KURSTILLFÄLLEN 

Stockholm Skogshem & Wijk: vecka 48-49 2018 och v 14-15 2019  
 
Anmälan sker enklast via webben www.rezon.se/utbildningar 

 

KURSPRIS 

Priset för kursen är 40 500 kr exkl moms/deltagare. Helpension 5 + 5 dagar tillkommer 17 800 
kr exkl moms. Du är varmt välkommen att höra av dig om du vill ha mer information. 
 

REZON 
Rezon är ett konsultföretag som arbetar med organisations- och ledarskapsutveckling. I vårt 
arbete tillämpar vi modern forskning och har genom licenser rätt att använda de främsta 
verktygen inom området.  
 
Växel 010-709 98 00 
info@rezon.se 
Besök: Trädgårdsgatan 22, Sundsvall  
och Sibyllegatan 30, Stockholm 
Post: Box 1007 851 11 Sundsvall 
www.rezon.se 


